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Kniha v číslech: 1596 údajů, 2210 fotografií a 390 QR 
kódů, prostřednictvím kterých se můžete přenést na 
řadu míst, kde padaly nové české rekordy nebo vidět 
ještě víc, než je v knize. Příkladem je jeden z exponá-
tů – minikolo, na němž Martin Zehnal dokázal ujet 
1 kilometr za pouhých 8 minut a 4 vteřiny. 

Mnohem větší várku českých NEJ… může zájemcům 
přinést tradiční festival, jehož 32. ročník pod názvem 
Pelhřimov – město rekordů vyvrcholí 11. června na 
tamním Masarykově náměstí.

www.dobryden.cz
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Vážení čtenáři, 
magazín TIM má za sebou po delší době první veletr-
hy spojené s cestováním po České republice a máme 
radost, že podle návštěvnosti veletrhů, je cestovate-
lů u nás stále více a více. V následujícím vydání se 
podíváme do výšek, z ptačí perspektivy uvidíte nejen 
přírodu, ale také města, jako například Liberec. Vy-
dáme se společně do podzemí ve městech a v Ústec-
kém kraji.   
Soutěž o pobyt v útulném hotelu v Posázaví zase pro-
cvičí Vaši paměť a zapojí Váš mozek. Mimo jiné mů-
žete vyhrát také celodenní pobyt s rodinou do Far-
maparku Soběhrdy nebo si vybrat pobyt na e-pobyty.
cz. A když po souši, tak i po vodě. Přijměte od nás 
pozvánku na jubilejní X. ročník „Lodě na Labi“, který 
se koná v Nymburce od 5. do 8. května. 
Řadu jedinečných kulturních akcí představí v tomto 
vydání například město Mělník, Klášterec nad Ohří 
a Novoměstská radnice v Praze. Na kole se zase mů-
žete projet po pěkné rovině kolem Kolína. 
Společně oslavíme 30 let na seznamu UNESCO 
s městy a památkami. Stát se můžete členy UNES&-
CO a zúčastnit se nekonečné soutěže. 
Buďte akční a užívejte si volného pohybu bez omeze-
ní a hlavně, bez roušek!!

Těšíme se na vaše zážitky z TIMem.   
Vaše redakce 

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

Rekordů není nikdy dost
Muzeum rekordů a kuriozit Pelhřimov představuje 
jedničky ve svých oborech, perly České republiky 
a vše, co vzbuzuje národní hrdost. Tisíce fotografií 
a údajů o úctyhodných osobnostech a pozoruhodných 
výkonech obyčejných lidí s neobyčejnými schopnostmi, 
o architektonických skvostech, obřích výrobcích, 
unikátních činech i legráckách z dílny českých lidí, novinky 
z Pelhřimova – města rekordů Vám přináší nová kniha.

MĚSTA UNESCO 

TIM V REGIONECH 
Kralupy nad Vltavou oslaví 120. výročí povýšení na město
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Prosím, představte se nám, odkud pochá-
zíte a jak dlouho pracujete v informačním 
centru?
Jmenuji se Eva Bitnerová a pocházím z Loun. 
Na MÚ Louny pracuji 15 let a letos na jaře je 
tomu přesně 10 let od doby, kdy jsem začala 
pracovat v lounském infocentru. 

Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy 
návštěvníků infocentra?
Takových bylo za „moji éru“ opravdu do-
statek. V jednu dobu jsme je s kolegyněmi 
dokonce sbíraly. Od různých zkomolenin ná-
zvů míst, budov, institucí či akcí, přes dotazy 
soukromé, leckdy i velice osobní až po dota-
zy, které by stěží zodpověděl docent s něko-
likaletou praxí v medicínském oboru. Ještě 
dnes se zasměji, když si vzpomenu na paní, 
která se zeptala: „Kde je to nula dva?“ (my-
šlena prodejna telefonního operátora O2) 
či pána, který se mě zeptal na to, zda mám 
jako pracovnice infocentra vystudovanou tu 
informatiku.  

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které 
není běžně známé z bedekrů, ale přesto 
stojí za návštěvu?
Kromě tzv. Lounských vršků, které však nejsou 
až tak neznámé, neboť se jedná o kopce Čes-
kého středohoří, jako např. Červeňák, Raná, 
Oblík, Srdov, Brník a další, je to určitě lokalita 
(původní středověké hradiště) Dřevíč nachá-
zející se na hranici lounského a rakovnického 
okresu, v Přírodním parku Džbán, který se roz-
kládá na jih od Loun. Další zajímavá místa jsou 
v okolí Peruce (Débeřské údolí) a také v okolí 
obce Hvížďalka. V přírodě kolem Loun je zkrát-
ka stále co objevovat.   

Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, 
který osobně doporučujete?
Regionálních produktů má Lounsko opravdu 
dost. Vzhledem k tomu, že já to beru zpravi-
dla vždy „přes žaludek“, bude moje doporu-
čení mířit tímto směrem. A protože ne všichni 
pijí alkohol, přeskočím tentokráte naše místní 
mini-pivovary a Vinařství Wilomenna a pozvu 
všechny do Moštárny Louny, kde si v jejich ob-
chůdku lze vybrat z mnoha variant, velikostí 
i zajímavých kombinací lahodných moštů.

Děkuji za rozhovor
REDRad

ROZHOVOR Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra v Lounech.

Turistická informační centra dokončují přípravu na 
letní turistickou sezonu. Příprava se v tuto dobu 
obvykle týká aktualizace databáze, z níž informač-
ní centrum posléze informace pro turisty čerpá. 
V březnu byly ověřeny kontaktní údaje, provozní 
doby, vstupné a nabídka novinek památkových ob-
jektů, muzeí a dalších turistických atraktivit. Poté 
následovalo ověřování provozních dob, kontak-
tů a vstupného u koupališť, chystá se sjednávání 
předprodejů na letní festivaly a ověřování údajů 
o sportovně relaxačních aktivitách jako např. mi-
nigolf, terénní tříkolky, půjčovny, bobové dráhy 
apod.
V současnosti pracuje v České republice více než 
490 certifikovaných turistických informačních 
center, která jsou rozpoznatelná podle vylepené 
samolepky s kruhovým logem i – viz obrázek. V  in-
focentrech označených tímto logotypem je garan-
tována kvalitní informační služba.

Sháníte na svých cestách pohled, mapu, praktic-
ké rady?
Obecně nejširší výběr pohlednic můžete očekávat 
v informačních centrech. Informační centra (TIC) 
mají k dispozici široký sortiment pohlednic růz-
ných vydavatelů. Výhodou TIC je, že se nachází 
v centru města, většinou na náměstí. V informač-
ních centrech máte na výběr také z množství suve-

nýrů a upomínkových předmětů. Získáte zde mapu 
příslušné oblasti, můžete zabrouzdat na internet, 
zjistit si vlakové a autobusové spojení, ověřit si 
předpověď počasí a přímo získat tipy na výlety, 
které budou alternativou k vašemu plánu, jak strá-
vit svoji dovolenou v místě vašeho pobytu. 

Informační centra mají v letní sezoně otevřeno 
v sobotu i v neděli
Z 518 certifikovaných infocenter a čekatelů na 
certifikaci má 478 TIC otevřeno v sobotu a 390 
v neděli. Délka provozní doby se může lišit v závis-
losti na atraktivitě oblasti. V turisticky navštěvova-
nějších oblastech mívají TIC otevřeno delší dobu. 
Rovněž se prodlužuje provozní doba během týdne.

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

Turistické informační 
centrum, první krok 
na vašich cestách
Informační centra vstupují do hlavní turistické    
sezony
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TIP NA VÝLET

Převážně rovinatá krajina láká k cyklovýletům, vede 
tudy jedna z nejpůvabnějších a nejzábavnějších 
cyklotras v Evropě Labská stezka. Napojit se na ni 
můžete třeba právě na Kolínsku, vaši cestu by měla 
zpestřit také návštěva královského města Kolína. Na 
Bartolomějském návrší na vás dýchne poetická ná-
lada historického zákoutí města. 
Rozhodně nevynechte Jeruzalém na Labi – kolínský 
židovský klenot, navštívit můžete bývalé židovské 
ghetto, synagogu nebo unikátní starý židovský hřbi-
tov.  V letošním roce si připomínáme 600. výročí od 
první zmínky o synagoze v Kolíně, k tomuto výročí je 
připravena řada akcí. V synagoze si můžete kromě 
stále expozice „Žili tu s námi“ prohlédnout i výstavy 
„Léta žalu a strastí“ a „Muž, který se vzepřel zlu – 
Richard Glazar (1920-1997)“. Synagogu si lze pro-
hlédnout prostřednictvím nově zrekonstruované-
ho Městského informačního centra (Na Hradbách 
157), pokud navíc přijedete na elektrokole, můžete 
si ho nově zdarma dobít právě na nádvoří synagogy. 
Pokud se rádi díváte na svět z výšky, nesmíte zapo-
menout na kolínskou rozhlednu Vodárna. Všechny 
milovníky výhledů i technických památek zveme 
k návštěvě této unikátní technické a architektonické 
památky meziválečné architektury.
Děti jistě potěší trasa kolem řepařské drážky, dopo-
ručujeme začít v lesoparku Borky se sochami slav-
ných medvědů, co se potkali u Kolína. 

A kam dál? Rozhodně stojí za to udělat z Labské 
stezky odbočku a objevit, co jste dosud třeba ne-
viděli.  Na kole se můžete vydat např. po stopách 
bitvy u Kolína, místy, kde se 18. června 1757 krví 
psaly dějiny. Cesta vás povede k památníku bitvy 

u Kolína na Křečhoři, dále přes Kamhajek a Vítězov 
až na vrch Bedřichov, odkud pruský král Bedřich II. 
řídil svoje vojsko. Z rozhledny Bedřichova vyhlídka 
je možné shlédnout celé tehdejší bojiště. 
Další oblíbenou výletní trasou je údolí říčky Polepky. 
Tvrz v Pašince, nový zámek od architekta Jana Ko-
těry v Ratboři, kamenný železniční viadukt u Hranic 
nebo Polepský vodopád, to je jen pár zastavení, kte-
rá vás na trase čekají a která by byla škoda minout. 
A pokud by se vám přeci jenom chtělo do kopce, 
rozhledna Vysoká s letohrádkem Belveder je skvělá 
volba. 
Kolínsko je pohodová oblast, která potěší téměř ka-
ždého turistu i cyklistu. Přijeďte k nám! 

www.kutnohorskokolinsko.cz
| foto: Aleš Otava, Hanka Krejbichová

Na kole okolo Kolína

„Kolíne, Kolíne, stojíš v pěkné rovině,“ zpívá se ve známé písni. 
Zdejší krajina bez výrazného převýšení je pro cyklisty jako 
stvořená. Celá oblast se navíc pyšní velkým množstvím památek 
se strhujícími příběhy. 

 Městské informační centrum Kolín
Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
 +420 321 712 021, +420 774 138 197
 mic@mukolin.cz
 www.facebook.com/infocentrumkolin
www.kolinzije.cz
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Rozhledna Vodárna Synagoga

Starý židovský hřbitov

Lesopark Borky
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Výstava Věž mezzotint, představující výběr z grafic-
kého díla uznávaného ilustrátora, malíře a grafika 
Jana Híska, bude zahájena v galerii Ve Věži 12. 5. 
v 18 hodin. Dne 17. 5. přiblíží v Masarykově kultur-
ním domě (MKD) v představení Mistrovská lekce 
soubor Městského divadla Mladá Boleslav s hostu-
jící pěvkyní světového formátu Dagmar Peckovou 
v hlavní roli život operní divy Marii Callas. Meziná-
rodní den muzeí 18. 5. oslaví Regionální muzeum 
Mělník vstupem zdarma pro všechny návštěvníky. 
U příležitosti výročí 100 let motorsportu na Mělní-
ku pořádá Autoklub Mělník 28. 5. velkou oslavu na 
mělnické náplavce.
Noc kostelů 10. 6. nabídne program v mělnických 
sakrálních památkách, Mělničtí zvoníci představí 
v chrámové věži zájemcům ruční zvonění a zodpoví 
zvídavé dotazy. Během mezinárodního folklorního 
festivalu Mělnický Vrkoč 10.–11. 6. rozzáří pestré 
barvy lidových krojů při muzice Masarykův kultur-

ní dům i náměstí Míru. Tradiční Svatotrojická pouť 
12. 6. nabídne kromě duchovního programu řadu 
doprovodných kulturních aktivit pro děti i dospělé.
Dne 18. 6. se na trať po kamenné dlažbě okolo ná-
městí Míru vstříc překážkám včetně nefalšované 
sněhové laviny vydají odvážní účastníci recesistické-
ho lyžařského závodu Mělnická Jizerská 50. Kromě 
nejrychlejšího času se cení i nejlepší kostým.
Kultovní Dejvické divadlo zavítá do MKD 13. 6. 
s představením Vina?, dramatem z atraktivního 
hereckého prostředí z divadelního jeviště a zákuli-
sí zkoumá vážné a věčné téma lásky, nevěry a viny.  
V kostele sv. Petra a Pavla se 25. 6. uskuteční in-
terpretační seminář a koncert posluchačů varhan-
ního oddělení Konzervatoře Pardubice, který po-
těší všechny příznivce varhanní chrámové hudby.  
9. 7. přivítá návštěvníky 3. ročník oblíbeného festi-
valu jídla a pití pro celou rodinu Moře u Mělníka již 
tradičně na mělnické náplavce.

Na návštěvníky čekají zajímavé akce v městském 
muzeu, chybět nebude ani výstava se soutěžemi 
pro děti a celé slavnosti vyvrcholí podzimním tema-
ticky zaměřeným městským plesem. 
Po dlouhá staletí byly Kralupy pouze malou obcí, 
která se nijak nelišila od ostatních. Rozvoj přines-
la až výstavba železniční trati z Prahy do Podmokel 
v roce 1850, kdy postupně došlo k jejich přeměně 
v industriální centrum středních Čech. Vznik prv-
ních průmyslových podniků zároveň znamenal příliv 

nových obyvatel. Kralupy se rychle rozrůstaly, brzy 
byly povýšeny na městys a 22. listopadu 1902 je 
následně císař František Josef I. jmenoval městem. 
Nadějný vývoj Kralup nad Vltavou přerušila první 
světová válka, nicméně po roce 1918 za éry sta-
rostování Josefa Vaníčka, dochází k postupnému 
budování infrastruktury a Kralupy se tak v průběhu 
první republiky z větší vesnice staly opravdovým 
městem. Velkou ránu jim ovšem zasadil 22. března 
1945 tragický nálet, jež přinesl velké ztráty na živo-

tech. Výraznou proměnou ovšem prochází Kralupy 
také v druhé pol. 20. stol., kdy byl založen chemický 
závod Kaučuk, jež po dlouhá léta hrál dominantní 
úlohu v životě města a jeho obyvatel. 
Kralupy nad Vltavou 21. století jsou moderním měs-
tem, které se může pochlubit nejen řadou zajíma-
vostí, jako je například socha J. Švejka či památník 
Jiřího Karse, ale navíc se pyšní i pestrou nabídkou 
možností, jak zde trávit volný čas. Právě o tom se 
má možnost přesvědčit každý, kdo město na řece 
během letošních oslav navštíví. 

Mělník – město, do něhož 
stojí za to se vracet 
Královské věnné město nad soutokem Labe a Vltavy ožívá 

na přelomu jara a léta řadou jedinečných akcí, které nadchnou nejen 
příznivce historie a kultury, ale i aktivního odpočinku, motorsportu či 
originální recese. 

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

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

Infocentrum MěÚ

Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz
www.infokralupy.cz

Infocentrum iCafé

Mostní 22, 278 01 Kralupy nad Vltavou
www.infokralupy.cz
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Kralupy nad Vltavou oslaví 
120. výročí povýšení na město

Vyhlídkové plavby lodí, průvod historických motocyklů 
a automobilů, anebo jazzový festiválek, na to vše se letos 
mohou těšit občané i turisté, kteří zavítají do Kralup, 
města na řece Vltavě, jež v úterý 22. listopadu oslaví své 
120. narozeniny.

LLEETT    MMĚĚSSTTAA

11990022        22002222-

112200  

| foto: Yan Čelikovský-YBstudio
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Zábavně naučnou stezkou zámeckým parkem 
s mnoha úkoly a zastaveními dojdete k nově zpří-
stupněné Kolowratské věži. Středověká věž, která 
kdysi sloužila jako hláska hradní stráže, nyní v kaž-
dém patře nabízí interaktivní hru pro děti a zábav-
ným způsobem seznamuje malé i velké návštěvníky 
s její historií. Děti mohou projít tajnou stěnou, složit 
znaky rodů vládnoucích na Zruči nebo sestavit z pís-
menek odpověď na otázku. Dospělí se mohou na 
naučných panelech seznámit s historií Kolowratské 
věže. Z vrcholu 20metrové Kolowratské věže se mů-

žete nejen rozhlédnout po okolí, ale také si zasoutě-
žit, zda poznáte koruny všech stromů obklopujících 
Kolowratskou věž.
Navštívit můžete i expozici Příběh řeky Sázavy 
s mnoha herními prvky a videoprojekcí. Můžete je 
také vzít na dětské hřiště, na kterém je kromě ne-
zbytných prolézaček, houpaček, kolotoče a pískovi-
ště také unikátní kuličková dráha a dopravní hřiště. 
Dvacátý druhý ročník Historických slavností pro-
běhne ve zručském zámeckém parku v sobotu 6. 8. 
2022 od 10:00 do 19:00 hod. Jako vždy se můžete 
těšit na dobový jarmark, hudbu, tanec, šerm, kej-
kle, střelbu a podobně. V sezoně otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin.

Zámek Zruč nad Sázavou

 +420 327 531 329
 zamek@mesto-zruc.cz
 Zámek Zruč nad Sázavou
In: Zámek Zruč
www.zamek-zruc.cz

KO
N

TA
KT

Zámek Zruč nad Sázavou 
– ráj pro celou rodinu
Městu dominuje zrekonstruovaný pseudogotický zámek. Navštívíte zde 
dobové interiéry „Krále železnic“ Jana Schebka. Děti potěšíte návštěvou 
Zábavné stezky rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém příkopu 
vyzkouší střílení z luku, šplh na totem nebo lov ryb. 
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Pevnost Terezín – opevnění a podzemní chodby
S historií pevnosti v Terezíně se můžete sezná-
mit v Retranchemenentu 5, odkud se vychází 
na prohlídky po opevnění a podzemních cho-
dbách. V návštěvnickém centru s infocentrem je 
k vidění několik expozic o vzniku a fungování pev-
nosti Terezín. Retranchement 5 je poslední obran-
nou linií pevnosti Terezín, který uzavírá hrdlo Basti-
onu 5. Z valu jeho zelené střechy mohli proto střílet 
obránci a přízemí je vybaveno dělostřeleckými i pě-
chotními střílnami. Další kasematy v přízemí sloužily 
vojákům jako bezpečný úkryt během obléhání. Zde 
probíhala údržba a drobné opravy opevnění.
Na místě, kde probíhala údržba, servis zbraní 
a opravy opevnění je dnes Muzeum Terezína, ve 
kterém zhlédnete historii města a pevnosti od za-
ložení až po období První republiky. Sedm sálů vás 
provede staletími i jednotlivými tématy. Uvidíte 
model dobývání pevnosti, i obrovský model Tere-

zína. Prohlédnete si vojenskou výzbroj i výstroj od 
Marie Terezie až po T. G. Masaryka. Dozvíte se, kolik 
bylo ve městě hospod a kolik nevěstinců a mnoho 
dalších zajímavostí. Odsud se s průvodcem vyráží 
na prohlídky zdejšího jedinečného opevnění a pod-
zemních chodeb. Nezbytnou součástí Retranche-
mentu 5 je Informační centrum Terezína.
Otevřeno je zde každý den od 9 do 17 hodin.
Jeden ze světových unikátů města Terezín je právě 
jeho opevnění, které se jako jedno z mála dochova-
lo do dnešních dnů v téměř nepoškozeném stavu. 
Obrana pevnosti se skládá ze tří systémů. První je 
pásmo místy až trojitých navzájem se kryjících zem-
ních valů. Za nimi se rozprostírá hlavní příkop, pak 
teprve kurtina krytá kleštěmi a věnec osmi bastio-
nů ze kterých je většina opatřena navíc retranche-
menty a kavalíry. Ty představují poslední obrannou 
linii. Ty bylo možné dle potřeby zaplavit a jediný 
přístup tak zůstal jen od západu a od východu proti 
Malé pevnosti. Vodní manévr umožňoval úmyslné 
zaplavení příkopů až 3 metry vysokou ničivou vl-
nou, která by smetla každého útočníka. Posledním 

obranným systémem jsou minové chodby vedoucí 
v jednotlivých prvcích, kde nebylo možno prostor 
zaplavit. 

Více na www.terezin.cz
Prohlídky na Kočičáku 
V rámci pravidelného rozvoje muzea, činnosti a pro-
hlídek jsou v letošním roce připraveny nové druhy 
prohlídek. Rozšířením nových pravidelných prohlíd-
kových tras má za cíl představit návštěvníkům nově 
zrekonstruované atraktivní části naučné stezky 
muzea čs. opevnění z let 1936-1938 Na Kočičáku. 
Přehledná mapa pevností v okolí města Chomuto-
va, tvoří páteř naučné stezky. Počátek stezky se na-
chází na chomutovském sídlišti a končí v malebném 

Atraktivní 
podzemní turistika 
v Ústeckém kraji
Nejenom pevnost a podzemní chodby v Terezíně představují unikátní 
stavitelské evropské skvosty. Za návštěvu Ústeckého kraje stojí také 
nejznámější rudní oblast Krušných hor se štolou Johannes a dolem 
Mauritius. Vojenská pevnost na Kočičáku má pro vás zase letos připraveny 
nové prohlídkové okruhy. 

Terezínské podzemí

Muzeum Terezín
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Bezručovo údolí. Na mapě jsou vytyčeny pevnosti, 
které jsou řádně renovovány do stavu odpovídající-
mu v roce 1938 a nadále udržovány.

www.kocicak.cz
Hornická stezka Krušných hor 
Trasa stezky začíná u muzea, vede na nedaleký hrad 
Krupka a dále k prohlídkové štole Starý Martin. 
Odtud stoupá na Komáří vížku, kde se otevírá pře-

krásný pohled do údolí na podkrušnohorská města 
a malebné vrchy Českého středohoří. Stezka míří 
ke kapli sv. Wolfganga a poté pokračuje přes Rozces-
tí Pod Loupežníkem a Přední Cínovec až na Cínovec. 
Po přechodu hranice na ni navazuje hornická stezka 
na německém území.

Štola Johannes 
Více než 800 let trvá historie dobývání rud v Kruš-
ných horách na obou stranách česko-saské hranice. 
Štola Johannes se nachází v jedné z nejpozoruhod-
nějších rudních oblastí České republiky, kterým je 
skarnový revír Zlatý Kopec. Ten je i se štolou Joha-
nnes součástí Hornického regionu Erzgebirge/Kruš-
nohoří zapsaného na Seznam světového dědictví 
UNESCO. Jde o mimořádně zachovalý komplex his-
torických důlních děl, ve kterém staří horníci vyrazili 
podzemní komory obrovských rozměrů, jaké lze jin-
de ve světě vidět jen málokde. V tomto dole projde-
te za 2 hodiny 500letou historií.
Před návštěvou štoly Johannes je nutná rezervace 
a zakoupení vstupenky v hotovosti v infocentru Boží 

Dar nebo pomocí online platby v rezervačním systé-
mu na webu www.stolajohanes.cz

Důl Mauritius 
Zažijete jedinečné podzemní dobrodružství v histo-
rickém cínovém dole v původním stavu z 2. polovi-
ny 16. století. Vstupenky do dolu Mauritius je nut-
né předem rezervovat, a lze je zakoupit a uhradit 
pouze hotově přímo na pokladně dolu Mauritius. 
Od roku 2019 je součástí památky světového dědic-
tví UNESCO Hornický region Erzgebirge/Krušnohoří. 

www.dulmauritius.cz
www.mukrupka.cz

Důl Mauritius

Štola Johannes
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Turisty, běžce a cyklisty láká devítikilometrový 
okruh podél jezera. Rodiny s dětmi potěší přítom-
nost dětského hřiště. Samostatné pláže byly vy-
budovány pro psy.  Vedle zóny na koupání je zóna 
určená pro bezmotorovou lodní dopravu a vodní 
sporty a klidová zóna, kde se rozvíjí místní fauna 
a flóra. Jezero Most patří mezi největší zimoviště 
ptáků v republice a v jeho vodách žije osm dru-
hů ryb, včetně dravých. Jezero je veřejnosti volně 

přístupné. Dostanete se k němu autem i městskou 
hromadnou dopravou.
V Mostě pak můžete navštívit i další jezera – Ma-
tyldu a Benedikt nebo vystoupat na hrad Hněvín 
či si prohlédnout přesunutý kostel Nanebevzetí 
Panny Marie, který se nachází v docházkové vzdá-
lenosti od jezera Most. 
Další turisticky atraktivní místa vhodná k návštěvě 
najdete na: www.imostecko.cz 

Cyklostezka Ohře začíná už v Bavorsku, přímo 
u pramene řeky a končí na soutoku s řekou Labe 
v Litoměřicích. Štafetu od Karlovarského kraje pře-
bírá v Perštejně. A už tam je možné narazit na první 
z mnoha zřícenin strážních hradů, které lemují tok 
řeky na obou březích.
Dolní Poohří je krajem hradů a zámků. Divoké 
údolí řeky až k Nechranické přehradě střežila od 
středověku opevněná šlechtická sídla. Od zmíněné 
zříceniny hradu Perštejn vede cyklostezka ke zříce-

ninám Šumburku a Egerbergu, které na sebe hledí 
přes řeku, pak zamíří ke kláštereckým lázním Ev-
ženie. Za lázněmi už začíná zámecký park, v jehož 
centru stojí první zámek Dolního Poohří. Pohodlná 
stezka podél řeky, vhodná i pro cyklistické začáteč-
níky, pokračuje do královské Kadaně. Tu střeží mo-
hutné opevnění a ze skály rostlý hrad z časů krále 
Přemysla Otakara II.
Želinským meandrem za Kadaní s malebným, pů-
vodně románským kostelíkem svatého Vavřince 

vysoko nad řekou, končí divoký tok Ohře. Směrem 
na Žatec je možné narazit na barokní zámeček Po-
láky, který už jeho majitel začal opravovat. Malá 
odbočka k jihu dovede turisty do Pětipes, kde stála 
od 14. století tvrz rodu Pětipeských. Díky dobrovol-
níkům se zřícenina opět pomalu začíná měnit v zá-
mek.
Deset kilometrů jižněji vítá návštěvníky jeden z nej-
krásnějších zámků Dolního Poohří –Krásný Dvůr. 
Obklopen je anglickým zámeckým parkem, jehož 
korunou je novogotický templ.
Vraťme se teď ale zpátky na trasu Cyklostezky Ohře, 
která za Nechranickou přehradou nese jméno 
Chmelovelo. Ta Vás dovede také na rokokový zámek 
Stekník. Než se cyklostezka Ohře stočí k městu Lou-
ny, je možné odbočit do Jimlína na Nový Hrad. 
Za Louny čekají na objevení další zámky. Například 
Pátek nad Ohří, půvabný venkovský zámeček, od-
kud vyrážel na své první výpravy známý cestovatel 
Emil Holub, a poté další zdobné rokoko – zámek 
v Peruci. 

| foto:  Vojtěch Hájek

Jezero Most je mořem na severu
Jezero Most je nejmladší mezi mosteckými umělými jezery. Lidem nabízí 
možnost ke koupání, plavci a rekreanti zde využívají terasovité oblázkové 
pláže a přístupová mola. Díky průzračnosti vody jezero vyhledávají 
i potápěči.

Na kole kolem hradů 
a zámků Dolního Poohří
Řeka Ohře se vine od Karlovarského kraje k Ústeckému strmými údolími, 
střeženými starými hrady, a pak se rozlévá do úrodné roviny, osazené 
perlami nádherných zámků. Vydejte se poznávat historické památky podél 
jejího toku na kole po Cyklostezce Ohři.

 Turistické informační centrum 

Radniční 1/2, 434 01 Most
 +420 476 448 220 (223)
 infocentrum@mesto-most.cz
www.imostecko.cz

Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.

nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 ŽATEC
Provozovna:Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01  Žatec
 +420 731 086 714
: reditel@dolnipoohri.cz
www.dolnipoohri.cz
 fb.com/DolniPoohri
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Krásný Dvůr Nový Hrad, Jimlín
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Právem se pyšní titulem „město porcelánu“. V roce 
1794 u nás byla postavena druhá nejstarší porce-
lánka v Českých zemích a provoz této porcelánky, 
bohužel již v nových budovách, funguje dodnes 
pod názvem Thun 1794 a.s.
Dominantou města je neogotický zámek, který 
obklopuje rozsáhlý anglický park s dendrologicky 
významnými dřevinami. 

V okolí města si můžete vyšlápnout na některý 
z blízkých hradů, které nabízí neopakovatelné vý-
hledny po okolí, ať už je to zřícenina hradu Šumburk 
či hradu Lestkov.
Nezapomeňte si udělat výlet i na další přírodní krá-
sy, které okolí Klášterce nabízí, ať už to budou Ra-
šovické skály, kde najdete jednu z nejhezčích vyhlí-
dek v katastru města nebo Špičák nad Perštejnem 

a nádhernou vyhlídkou na údolí mezi Doupovskými 
a Krušnými horami.
Pokud vám nevadí trochu náročnější výšlap, tak 
kopec Mravenčák je to pravé. Z města jste na pa-
rádní vyhlídce na řeku Ohři zhruba za 45 minut, 
pak už snad zbývá jen naučná stezka Cesta z města 
na samé hranici katastru, která rozhodně stojí za 
prozkoumání. Sledujte modrou turistickou značku 
a pozor, ať si nenamočíte boty! 

Jarní Klášterec vybízí 
k výletům po okolí
Klášterec nad Ohří najdete na rozhraní 
Doupovských a Krušných hor, v údolí 
řeky Ohře. Jeho historické jádro města je 
městskou památkovou zónou. 

 Turistické informační centrum 

nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
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Bivakujte v zaniklé 
osadě.
Umíř, Plachtín / 
Plzeň – sever

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

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

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

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

Podívejte se 
na líhniště 

pro hady 
a ještěrky.

Mokřadní louka 
Kolo, Slavkov / 

Uh. Hradiště

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

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

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

Obejděte s námi  
celý Svět.
Cesta kolem Světa, 
Třeboň

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

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

Přesvědčte se na www.blizprirode.cz 
a vyrazte rovnou do přírody!www.net4gas.cz
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Mezi další atraktivní místa se řadí např. hrad Čes-
ký Šternberk, zámek Jemniště, Slapská přehrada, 
bájná hora Blaník, hvězdárna v Ondřejově, krajina 
Josefa Lady s jeho rodnou vsí Hrusice a mnoho 
dalších míst. Rodiny s dětmi si jistě užijí návštěvu 
Farmaparku Soběhrdy, jež je od Benešova vzdálen 
pouhých 8 km.
Při plánování výletů je ideálním výchozím místem 
právě zmiňované město Benešov, které už dávno 
není jen městem spjatým s vojenskou historií. Na 
své si zde přijdou malí, velcí, staří i mladí, sportovci, 
vyznavači historie, kultury i přírody.
Nejen pro rodiny s dětmi se nabízí jako skvělá volba 

hotel Benica, který disponuje vším, co ke spokojené 
dovolené potřebujete. Děti se mají možnost vyřádit 
ve velké vnitřní herně, která je vybavená opravdu 
lákavými atrakcemi a hračkami. Pro větší děti je 
venku nové venkovní hřiště evokující všudypřítom-
né horkovzdušné balony. Věděli jste, že Konopiště je 
jedno z nejvyhledávanějších lokalit pro vyhlídkové 
balonové lety?  
Po celodenním výletu si mohou hosté hotelu Be-
nica odpočinout u venkovního bazénu a ochutnat 
výbornou místní kuchyni. Večerní posezení v útulné 
venkovní zahradě je už jen tečkou za aktivně strá-
veným dnem.

Přijeďte do Posázaví, nudit se nebudete a vězte, že 
víkend vám stačit nebude.

www.benica.cz
www.e-pobyty.cz

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1. V jakém městě najdete Hotel Benica?

2.  Jak daleko od Benešova se nachází 
Farmapark Soběhrdy?

3.  Jaké číslo objektu má Hotel Benica na 
portálu e-pobyty.cz?

Výhry:
1. cena: 50% sleva na víkendový pobyt pro dvě 
osoby se snídaní 
2. cena: jednodenní vstupenka pro celou rodinu 
do Farmaparku Soběhrdy 

Své odpovědi posílejte mailem na adresu 
redakce info@czech-tim.cz do 10. 6. 2022 

Posázaví – místo  
pro aktivní dovolenou
Při mnoha cestách krásami české krajiny nelze opomenout nádherná místa 
Posázaví. Celá oblast kolem řeky Sázavy nabízí spojení krásné přírody, 
historických památek a aktivního odpočinku. Srdcem je město Benešov 
s dominantou v podobě zámku Konopiště. 
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V obci je připraven bohatý doprovodný program. 
Akce, která je určena široké veřejnosti a je vhodná 
pro rodiny s dětmi, se každoročně účastní stovky 
lidí. Vůbec poprvé zde bude možné zakončit též 
putování po Poutní cestě Blaník–Říp, kterou spolek 
otevřel ve spolupráci s Klubem českých turistů na 
podzim 2019. 

Po zahájení účastníci vyrazí na pouť, která má sedm 
zastavení a měří necelých pět kilometrů. Cesta na 
Říp vede přes pramen Hamlouf k úpatí hory, okolo 
Řípu a dále až pod rotundu svatého Jiří. Putování 
bude zakončeno opět ve Ctiněvsi pod kostelem, kde 
bude program pokračovat až do večerních hodin. 
Vystoupí zde několik umělců a nejen pro nejmladší 

účastníky jsou připravena představení loutkového 
divadla. Mezi řemeslnými stánky s tvořivými dílna-
mi a ukázkami lidových řemesel se představí též vý-
robce se značkou Regionální produkt Jizerské hory. 
Po celý den bude zajištěno občerstvení ve stáncích 
a místní restauraci U Praotce Čecha
Trasa Pouti Českého Anděla z obce Ctiněves na Říp 
vede stejnými místy jako závěrečná část sedmé eta-
py Poutní cesty Blaník–Říp. Poutní cesta propojuje 
dva bájné a historicky důležité vrcholy v České re-
publice, je rozdělena do sedmi etap a témat a měří 
200 kilometrů. Její trasa začíná v obci Louňovice pod 
Blaníkem a končí výstupem na Říp. „Pouť Českého 
Anděla je určena pro návštěvníky každého věku. 
Navazuje na tradiční pojetí poutí, které spojovaly 
duchovní prožitek v průběhu putování a světské 
veselí na jeho konci,“ říká Jindřich Chmelař, před-
seda spolku Cesta Česka. „Letos máme novinku, že 
na této celodenní akci mohou poprvé zakončit své 
putování i účastníci Poutní cesty Blaník–Říp. 

www.cestaceska.cz

V reprezentativních prostorách 
jedné z nejkrásnějších kulturních 
památek v Praze budete moci strá-
vit čas lásky, s přáteli či rodinou se 
rozloučit s barevným jarem a přiví-
tat teplé léto. Užijete si překrásnou 

jarní vyhlídku na matičku Prahu z ochozu téměř se-
dmdesátimetrové věže dostavěné v roce 1456, na 
jejíž ochoz vede 221 schodů, výstavy, komentované 
prohlídky, divadelní představení a milovníci hudby 
budou vybírat z dvou desítek koncertů.
V bývalém bytě věžníka se nachází stálá expozice 
o historii Nového Města Pražského a panorama-
tické Praze, v pokladně věže putovní výstava Stopy 
židovské přítomnosti v Praze 2 a další výstavy bude 

hostit galerie ve věži. Výtvarná škola Marie Sibaiové 
Art House Atelier, pořádající výtvarné kurzy pro ve-
řejnost, uvede od 5. do 29. května v Galerii v přízemí 

výstavu Poesie barev. Od 3. 6. do 3. 7. zde vystaví své 
obrazy advokát Marek Obrodina, výstavu autor po-
jmenoval 1. pětiletka. Kromě toho pokračuje i Nevi-
ditelná výstava.
Chcete-li se doslova ocitnout v dobách Karla IV., 
přijďte na komentovanou prohlídku radnice, která je 
vhodná i pro děti. Historicky zajímavé prostory uvidí-
te i během oblíbeného divadelního představení Dnes 
provází Minor. 
Ve Velkém sále v I. patře, na jehož stěnách jsou zbyt-
ky nástěnných maleb z 16. století a z jehož oken byli 
kdysi svrženi radní během první pražské defenest-
race, se po celý rok konají koncerty a hudební fes-
tivaly. V květnu a červnu jich bude téměř dvacet. 
Benefiční koncert Silou hlasu, koncerty společenství 
hudebníků, zpěváků a klavíristů Lieder Company, 
několik koncertů mezinárodního hudebního festiva-
lu České doteky hudby, operní gala Iván Ayón-Rivas 
a Mattia Olivieri. Vystoupí zde i duo Joey Calderazzo 
& John Patitucci a duo Beautiful Strings, trio Shalo-
sh, hudební skupina GaRe či český hráč na austral-
ský domorodý nástroj didgeridoo, Ondřej Smeykal. 
Proběhne tu též koncert vítězů Interpretační soutěže 
pedagogických fakult ČR s mezinárodní účastí, jeden 
ze Stylových večerů se smyčcovým orchestrem Har-
monia Praha, koncert ZUŠ Lounských a další.
Podrobné informace o všech plánovaných akcích pro 
veřejnost naleznete v programu na webových strán-
kách www.nrpraha.cz. 

6. ročník Poutě Českého Anděla 
s mottem „Poznej českou zemi 
a sám sebe“

Spolek Cesta Česka pořádá za podpory obce Ctiněves 
6. ročník Poutě Českého Anděla. Letošní celodenní akce 
s mottem „Poznej českou zemi a sám sebe“ se uskuteční 
v sobotu 21. května. Pouť bude zahájena v 10 hod ve Ctiněvsi 

pod kostelem, odkud se poté účastníci vydají na horu Říp a zpět.

Přijďte si užít bohatý kulturní 
program v samém centru Prahy 
Kam? Na Novoměstskou radnici na Karlově náměstí.    

 | foto: Petra Baďurová, Miroslav Bárta, archiv NR
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V Jizerských horách najdete nejvíc rozhleden v Če-
chách, ovšem prohlédnout si okolí pěkně z výšky 
můžete i přímo v Liberci, který s Jizerkami tak hez-
ky sousedí. 
Jedinečný pohled na město vám nabízí třeba libe-
recký mrakodrap – Krajský úřad Libereckého kraje. 
Na vyhlídku v 17. patře vás vyveze páternoster, 
tedy „osobní oběžný výtah“, který je s výškou té-
měř 60 metrů nejvyšším v České republice, a i v Ev-
ropě by našel jen málo konkurentů. 
Podobně hezké pokoukání je o letních prázdninách 
také z radniční věže, kam sice musíte vystoupat po 
svých, zato však s průvodcem, který vám cestou 
ještě ledacos zajímavého ukáže a poví. Navíc při 
procházce po radničních chodbách můžete obdivo-
vat barevné vitráže, nástropní malby i bohaté zdo-
bení interiérů, a pokud zamíříte do obřadní síně, 
ocitnete se v sále, kde dobro pohádkově vítězí nad 
temnými silami. 
Pohledem na nejkrásnější libereckou čtvrť vás 
okouzlí rozhled z muzejní věže, která je věrnou 
kopií věže původní radnice. I samo Severočeské 
muzeum rozhodně stojí za vaši návštěvu. V tema-
tických sbírkách se vám tu představuje „Krása a 
užitek“ evropského umění, příroda Jizerských hor 
v expozici „Doteky severu“ i bouřlivé dějiny města 
v expozici „Libereckých fragmentů“. 
V sousedství zoo vás zase láká do výšky věž kultur-
ního centra Lidové sady, které stále zůstává vyhle-
dávanou dominantou této části města, přestože 
nedávno oslavilo krásné 120. výročí. Pětici vyhlídek 
doplňuje o kilometr dál ještě oblíbená výletní re-
staurace Liberecká výšina ve stylu středověkého 
hradu, jejíž interiéry nedávno prošly rozsáhlou re-
konstrukcí. Tahle budova úmyslně klame vzhledem. 
Vypadá starobyle, i když pochází teprve z počátku 
20. století a její kuchyně vám poškádlí chuťové 
buňky lahůdkami, které jsou už vysloveně moderní. 

Až se dostatečně potěšíte pohledem z libereckých 
věží, zamiřte pro změnu opačným směrem. Zkrát-
ka „Vzhůru, dolů!“ Vydejte se do našeho podzemí, 
které je zároveň největším libereckým  krytem 
civilní obrany. Kryt se začal stavět už v období 2. 
světové války, později v 50. letech minulého století 
byl přebudován na kryt civilní ochrany. Tvoří ho asi 
1 kilometr chodeb, které měly sloužit jako úkryt až 
patnácti stům lidí před účinky zbraní hromadného 
ničení. Dochováno v něm zůstalo skoro veškeré 
technické vybavení, od vzduchotechniky přes roz-
vody sítí až po dozimetry a další technické pomůc-
ky. Liberecké podzemí vám rádi ukážeme každou 1. 
sobotu v měsíci. Dostaňte se našemu městu pod 
kůži.

Městské informační centrum
www.visitliberec.eu

Rozhlédněte se

text: MIC Liberec | foto: L. Sváček, J. Jirouš,
 Adventure In You, archiv SML

po Liberci z výšky věží 
i z hloubky podzemí
Už jste někdy viděli Liberec z vížky? Tedy z věžičky? Jestli ne, pak určitě 
přijměte pozvání na právě takovou procházku naším městem. Shora totiž 
uvidíte mnohem víc, tak se nebojte brát život s  nadhledem a lehkostí!

V REGIONECH

Severočeské muzeum

Výhled z liberecké radnice

Lidové sady Liberec

Liberecká výšina
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V letošním roce si můžete vybírat hned z několika 
prohlídkových okruhů a zaměřit se na to, co je vaše-
mu srdci nejbližší. První okruh Frýdlantský hrad vás 
zavede do nejstarší části komplexu vybudované na 
čedičové skále. Seznámíte se s bohatou historií ob-
jektu a zavítáte do impozantního rytířského sálu s ro-

dovou galerií Gallasů a Clam-Gallasů. Prohlédnete si 
hodovní síň, zbrojnici a velkou sbírku zaměstnanec-
kých uniforem. Druhý okruh Frýdlantský zámek vám 
představí historii posledních majitelů Clam-Gallasů 
a nadchne bohatým vybavením interiérů. K největ-
ším lákadlům trasy patří kuchyně, Velká jídelna, Er-

bovní sál, dámské patro s dlouhou enfiládou, ojedi-
nělá zámecká koupelna a překrásná zámecká kaple. 
Každá z těchto tras trvá 60 minut. 
Pro nejmenší návštěvníky je připravená Dětská pro-
hlídka, která děti seznámí jednoduchou formou 
s chodem zámku, vysvětlí, na co byl erb, kdo na zám-
ku sloužil a bydlel a zavede je do Kastelánského kříd-
la. Chybět samozřejmě nemůže ani bohatě vybavený 
dětský pokoj s hračkami zámeckých dětí. Milovníci 
zbraní si přijdou na své na okruhu Zbraně, zbroj a ry-
tíři. Prohlídka vás zavede do velké hradní zbrojnice 
a představí zbraně od pozdního středověku, až po 
devatenácté století, včetně zbraní z Orientu. Prohlíd-
ka končí návštěvou hradní věže s možností vyhlídky 
na město a panorama Jizerek.
Čekání na začátek prohlídky si od letošního roku mů-
žete zpříjemnit poznáváním venkovních prostor kom-
plexu. Nově je totiž volně přístupné nádvoří zámku, 
rytířská stezka i Valdštejnská vyhlídka. V pojízdné ka-
várně na zámeckém nádvoří si můžete dát kávu nebo 
třeba palačinku a nechat se unášet na vlně pohody 
v takto okouzlujícím prostředí.

Hradozámecké   novinky
na Frýdlantu

Perlou jizerského podhůří je Státní hrad a zámek Frýdlant. Je jedinečný 
svou historií, architekturou, bohatě vybavenými interiéry a v letošním roce 
také spoustou novinek. Od ledna je objekt pod vedením nového kastelána 
Jiřího Holuba a změny, které na Frýdlantu připravil, vás určitě nadchnou.

 Zámek Frýdlant
www.zamek-frydlant.cz, 
 facebook @hrad.zamek.frydlant
     instagram @hrad_zamek_frydlantKO
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Poznejte liberecké baroko a klasicismus a jabloneckou secesi při procházkách, 
které vám představí fascinující rozmach dvou největších jizerských měst. 
Svou architekturou vás uchvátí také meziválečné období, ke kterému 
v Jablonci nad Nisou patří dobové architektonické soutěže a pro Liberec je to 
doba, která z města vytvořila metropoli severních Čech.
Komentované prohlídky vás zavedou do míst, která si zamilujete!

Témata prohlídek
Secesní Jablonec nad Nisou – 20. 6. a 15. 8. 2022
Meziválečný Jablonec nad Nisou – 11. 7. a 12. 9. 2022
Dolní centrum Liberce – 27. 6., 18. 7., 22. 8. a 19. 9. 2022

Začátek a konec prohlídky
Jablonec nad Nisou – jablonecká radnice na Mírovém náměstí
Liberec – palác Dunaj na Soukenném náměstí

Prodej www.evstupenka.cz
Informace www.jizerky.cz 

Organizátorem prohlídek je Turistický region Jizerské hory – Liberecko, Jablonecko, Frýdlantsko a Tanvaldsko.

Čas prohlídky 16.00 – 17.30 h
Cena prohlídky 100 Kč základní; 70 Kč snížená

K o m e n t o v a n é  p r o h l í d k y

Z A  S L A V N O U  M I N U L O S T Í 
L I B E R C E
A   J A B L O N C E  N A D  N I S O U
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V PRAZE

Zakladatelem premonstrátského řádu, a to i řádu 
třetího, je Svatý Norbert. Jím založený Třetí řád 
se považuje za nejstarší v církvi. Pro život Třetího 
řádu je vhodná i dnešní doba. Členem nebo člen-
kou Třetího řádu se stává věřící, který se přidru-
žuje k některé bratrské nebo sesterské komunitě 
řádu a je představeným nebo představenou přijat. 
Strahovská opatská bazilika je navíc místem, kam 
byly roku 1627 přeneseny ostatky Svatého Nor-
berta, zakladatele premonstrátského řádu, čímž 
se Strahov stal jeho pomyslným duchovním cen-
trem.
V dnešní době i v bohaté historii je klášter 
s knihovnou centrem vzdělanosti a kultury, ale 
hlavně duchovním místem, kam se lidé chodí se-
tkat s bohem i v dnešní těžké době. Nejstarší část 
dnešní knihovny, Teologický sál, vznikl v letech 
1671–1674 podle návrhu a pod vedením G. D. 
Orsiho. Najdeme zde globusy a teologickou lite-
raturu.
Nejvýznamnější sál historické knihovny je Filozo-
fický sál, který sahá přes dvě patra budovy. Ná-
stropní fresky jsou od F. A. Maulbertsche z roku 
1794 znázorňující duchovní vývoj lidstva.

Jak se žilo na Strahově? 
Od roku 1143, kdy byl na západní straně petřínského kopce zvaného 
Strahov založen první premonstrátský klášter v českých zemích, se stali 
premonstrátští řeholníci nedílnou součástí duchovních i kulturních 
českých dějin. 

 Strahovský klášter 

Strahovske nadvoři 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.czKO
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Dávná tradice hrnčířství se ve středních Čechách 
udržuje v Berouně, označovaném za město kera-
miky. V dávné minulosti se zdejší výrobky používaly 
ve šlechtických domácnostech po celé Evropě. Na 
slavnou historii místní opět navazují. Už od roku 
1997 město pořádá pravidelné podzimní hrnčířské 
trhy na Husově náměstí. Pro velký zájem se k nim 

přidaly i jarní hrnčířské trhy, které se letos uskuteční 
ve dvou termínech: 7.-8. května a 11.-12. června. 
V nově zrekonstruované budově v Zámečnické ulici 
sídlí celoročně otevřené Muzeum berounské kera-
miky s expozicí poodhalující taje zdejší keramiky, ty-
pické červeným až červenohnědým zbarvením a bí-
lým či zeleným zdobením. Návštěvníci se seznámí 

s tím, jak se tradici slavného berounského hrnčířství 
podařilo oživit, a v případě zájmu si mohou práci 
s keramickou hlínou v místní dílně sami vyzkoušet. 
Dlouhou tradici má pořádání keramických trhů také 
v Kostelci nad Černými lesy. Letos se na náměstí 
Smiřických pořádají již po čtyřiatřicáté, a to v sobo-
tu 28. května. V budově bývalé radnice na náměs-
tí, kde dnes sídlí Muzeum hrnčířství, se lze s místní 
černokosteleckou uměleckou keramikou 20.-70. let 
minulého století seznámit po celý rok. 
Obdivovat točení na hrnčířském kruhu, modelování 
a domodelovávání i jiné techniky, které se s kera-
mickou hlínou snoubí, mohou zájemci na mnoha 
místech napříč středními Čechami, jako například 
v Hrnčířském domě ve Zvířeticích, v malé dílně 
v Turkovicích u Ondřejova anebo v Lesním ateliéru 
Kuba v Kersku. 

www.centralbohemia.eu

Slovensko je oblíbenou destinací milovníků turis-
tiky, kultury, architektury, rodin s dětmi, ale také 
seniorů. Na své si tu přijde skutečně každý. Hlavní 
město Slovenska je ideálním místem na setkání. 
V historickém centru najdete mnoho památek, od 
Bratislavského hradu, přes gotický Dóm sv. Martina, 
secesní kostel sv. Alžběty, zvaný Modrý kostelík až 
po impozantní rokokový Grasalkovičův palác. Řeka 
Dunaj umožňuje návštěvníkům prohlédnout si měs-
to i z paluby výletních lodí, navštívit historický hrad 
Devín, galerii moderního umění Danubiana nebo se 
převézt až do sousedního Maďarska či Rakouska. 
Bratislavský region nabízí v létě vodní turistiku, pěší 
turistiku i cykloturistiku. Oblíbeným místem ke kou-
pání a vodní sporty jsou Sluneční jezera v Senci. Je 
zde nejvíc slunečních dnů v roce. Také zdejší aqua-
park je hojně navštěvován. Milovníci cykloturistiky 
si mohou zkusit své síly na evropských cyklomagis-
trálach Eurovelo 6 a 13 anebo si vybrat atraktivní 
MTB trasy v lesích Malých Karpat. Bratislavský re-
gion je známý také pro výborné víno od lokálních 
vinařů, kteří se pyšní těmi nejvýznamnějšími oce-
něními ve světových soutěžích. Zájemce o historii 
a kulturu by pak mohl zaujat zámek Šimák, který po 
zdárné rekonstrukci nabízí hotelové ubytování s vý-
bornou kuchyní, wellness, ale i kongresové prostory 
a také ochutnávky vína z vlastní produkce. 

Více na www.visitbratislava.com, 
www.72hodinovemesto.sk.
www.bratislavaregion.travel
www.slovakia.travel

Keramika tradičně i nově 
ve středních Čechách
Hrnčíři a keramici provozují řemeslo staré pomalu jako lidstvo samo. 
Nikdy přitom neupadlo v zapomnění, nikdy nepřestalo být užitečné 
a žádané, nikdy nepřestalo okouzlovat. Dnes se dá za hrnčíři ve středních 
Čechách vyrazit na tradiční oblíbené trhy v Berouně anebo v Kostelci 
nad Černými lesy. 

Dovolená na Slovensku 
Léto se pomalu, ale jistě blíží a spolu s ním i plánování dovolené. 
Představujeme Vám Slovensko, jako výjimečnou rozmanitou krajinu 
plnou jedinečných přírodních skvostů, historických památek, bohaté 
kultury a umění, rušných uliček měst a gastronomie. 

Hrnčířský dvůr Zvířetice Točení na hrnčířském kruhu, Centrum řemesel Ostrá

Berounská keramika

NA SLOVENSKU
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Ve dvou informačních centrech si lze vypůjčit klasic-
ká krosová a trekingová kola, a aby byl výlet skuteč-
ně bezpečný, v nabídce k zapůjčení jsou mimo jiné 
i svítilny a helmy. Kolo je skvělým prostředkem, jak 
se přesunout mezi nejznámějšími kutnohorskými pa-
mátkami - chrámem svaté Barbory, Vlašským dvorem 
a Sedleckou katedrálou s Kostnicí. Pomocníkem při 
zdolávání stoupání mohou být i dvě elektrokola do-
stupná k zapůjčení v infocentru v Kollárově ulici.
Cíl vyjížďky nemusí být vždy jen historický, ale lze se 
vypravit i za gastronomickými zážitky. Krátká trasa 
s délkou nenáročných 7 kilometrů potěší osvěžením 

v obci Přítoky, kde se ve tvrzi skrývá pražírna Kávy pi-
tel a kavárna U Michaela. Cestou potkáte i tzv. smírčí 
kříž, lidově pojmenovaný kamenná bába připomí-
nající známou kutnohorskou pověst o hamižné sta-
řeně. Komu by zbývala energie, zpestří si jízdu navíc 
odbočkou do nedaleké obce Vysoká, kde se nachází 
stejnojmenná rozhledna.
Přímo v historickém centru se nachází mnoho kavá-
ren a bister, kde se lze před cestou občerstvit a ná-
sledně vyjet na delší okruh kolem Kutné Hory. Ten 
na trase 30 kilometrů nabízí kromě krásných výhledů 
a zajímavých zastavení další rozhlednu Havířská bou-
da na vrchu Kaňk.

Infocentrum Kollárova 589, 284 01 Kutná Hora 
– v nabídce 3 pánská a 2 dámská krosová kola, 
1 dámské a 1 pánské elektrokolo
Infocentrum hlavní nádraží ČD, K Nádraží 2, 
284 03 Kutná Hora – Sedlec – v nabídce 2 dám-
ská a 2 pánská horská kola

www.kutnahora.cz
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Kutná Hora na kole
Malebná zákoutí a okolní kutnohorské zajímavosti se dají objevovat i jinak 
než pěšky nebo autem. Jeden den na poznávání Kutné Hory nestačí, 
proto je nejlepší vyhradit si čas na vícedenní výlet, najít si ve městě pěkné 
ubytování a vyzkoušet kutnohorská kola. 



KVĚTEN–ČERVEN 202220

Po dvouleté „pauze“ zaviněné pandemií „CO-
VID-19“, a na základě vysoké poptávky návštěv-
níků se opět vracíme k organizaci tradiční lidové 
slavnosti – lidového jarmarku „Selských slavností 
Holašovice“ v tradičním červencovém termínu 22. 
– 24.7.2022. Slavnosti začínají velice pestrým tří-
denním programem v pátek v časných dopoledních 
hodinách a pokračují celodenním sobotním a ne-
dělním programem, kdy v 17 hod oficiální program 
vyvrcholí. Základním rámcem slavností je pořádání 
„staročeského jarmarku“ s ukázkami tradičních i 
netradičních lidových řemesel. Na rozlehlou náves 
obce, proslavenou jedinečnými památkami lidové 

architektury, se letos opět sjede více než 200 lido-
vých umělců a řemeslných tvůrců z Čech, Moravy, 
Slovenska a Maďarska. Návštěvníci budou mít opět 
unikátní příležitost vidět předvádění původních ře-
meslných technik, zručnost a cit pro tradiční řeme-
slnou tvorbu a i sami si některé z řemesel vyzkou-
šet. Ke správnému jarmarku patří i lidová zábava, 
a tak nebudou chybět vystoupení, např. kejklíři, 
dětmi oblíbené projížďky na koních, dřevěný ručně 
poháněný kolotoč, budeme si hrát tak, jak si hráli 
děti našich rodičů a prarodičů, budou se chytat ka-
při z kádě do ruky, nebo se bude soutěžit o nejlepší 
jihočeský koláč či buchtu.

Připraven je tradiční a zároveň výjimečně bohatý 
kulturní program různých žánrů, jako je dechovka, 
folk, folklor či country.
Akci i samotnou vesničku zapsanou na prestižní se-
znam památek UNESCO významně podporuje Jiho-
český kraj. Přijeďte do jižních Čech připomenout si 
prastaré tradice a staré časy. Srdečné pozvání všem!
Další informace k organizaci akce a program slav-
ností naleznete cca jeden měsíc před jejím konáním 
na www.holasovice.eu

23. ročník Selských Slavností
v Holašovicích
Nenechte si ujít tradiční Selské slavnosti pořádané v malebné 
jihočeské vesničce Holašovice, které vás zavedou do nostalgie 
dob dávno zapomenutých.

300 let uběhlo od doby, kdy opat Vejmluva 
a architekt Santini dali Žďáru nad Sázavou

 i celému světu unikátní hvězdu 
mezi hvězdami.

300 let uběhlo od vysvěcení Poutního kostela 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře.

Oslavte s námi geniální dílo a jeho odkaz.

www.santini300.cz
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HORNICKÝ REGION 
ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ 
PAMÁTKA SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO
Objevte fascinující hornickou historii českého a saského Krušnohoří! 
Více než 500 památek po těžbě rud od 12. do 20. století.

www.montanregion.cz
www.zivykraj.cz
www.branadocech.cz

• Jedinečná prohlídková důlní díla
• Hornické památky v úchvatné krajině

• Hornická a místopisná muzea
• Desítky naučných stezek

• Starobylá horní města

Jáchymov

Blatenský vrch – Vlčí jáma
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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.

V Telči si nenechte ujít
Státní zámek (dočasně v rekonstrukci, omezený pro-
voz), zámecký park, Telčské podzemí pod náměstím 
Zachariáše z Hradce s interaktivní zábavně-naučnou ex-
pozicí, vyhlídkovou věž sv. Ducha s interaktivní zábav-
ně-naučnou expozicí, vyhlídkovou věž sv. Jakuba, Tel-
čský dům, Městskou galerii Hasičský dům, Jezuitskou 
kolej, Muzeum techniky - muzeum pro celou rodinu, 
rozhlednu na Oslednicích, Expozici historie železniční 
dopravy, volnočasový areál Panský dvůr, zážitkový 
ranč pro odpočinkovou a aktivní dovolenou.
Jestliže je Telč známá díky své kráse, zachovalosti 
svého náměstí a zámku, zasluhuje její okolí nemenší 
pozornost.

Využijte vycházkové trasy do okolí, značené cyklo-
stezky a hipostezky, několik naučných vycházkových 
tras, cyklostezku, inline stezku a singletrailový are-
ál v Lipkách, můžete plnit úkoly s mobilní aplikací 
„Skryté příběhy“ nebo projet nově vybudovanou 
přírodní cyklostezku z Telče kolem kaple svatého 
Karla v Lipkách do Řásné, odkud můžete pokračo-
vat k nejvyššímu vrcholu Českomoravské vrchoviny 
Javořici (837 m n.m.) nebo na lovecký hrad Roštejn 
ukrytý v lesích s oborou a naučnou stezkou.

Navštivte Telč
Přijeďte do jednoho z nejkrásnějších měst České republiky 
a využijte příjemné ubytování v místních penzionech a hotelích 

a občerstvěte se v restauracích či na předzahrádkách místních podnikatelů 
a nechte se unést krásou renesance, kterou do Telče přivezl Zachariáš 
z Hradce v 16 století.

Informační centrum Městského úřadu Telč 

nám. Zachariáše z Hradce 10, 588 56 Telč
 +420 567 112 407-8
 info@telc.eu
www.telc.eu

KO
N

TA
KT

21. 5. – Folklor v máji
Vystoupení folklorních souborů z Telče, Prahy 
a Českého Krumlova, prvních třech měst zapsa-
ných před 30 roky na Seznam UNESCO, řemeslný 
trh, kácení máje

16. 6. – Zahájení výstavy obrazů Míly Doleželové 
v Městské galerii Hasičský dům ke 100. výročí na-
rození malířky

18. 6. – Telčský dobročinný půlmaraton, 
www.behyprohospice.cz

24.–26. 6. Světový pohár mažoretek Grand Prix
Soutěž mažoretek na náměstí 
www.mazoretkytelc.cz

PROGRAM • AKCE

text a foto | Město Telč

Gastroslavnosti 
Magdaleny Dobromily Rettigové

Litomyšl 21. a 22. května 2022

• gastronomické speciality, místní produkty  
  a regionální potraviny 
• kuchařské prezentace, moderuje Martin Karlík 
• vaří Iva Hüttnerová, Peter Freestone – osobní tajemník Freddieho Mercuryho 
  a zástupci Asociace kuchařů a cukrářů ČR 
• hudební doprovod Devinne, Nové struny, Devítka 
• soutěže o nejlepší svíčkovou a bábovku 
• dětský program 
• oslava 30. narozenin městských lesů – dobroty ze zvěřiny, hry, soutěže, zvířátka 
• večerní tancovačka na Smetanově náměstí s Machos Burritos 
• nedělní sousedská husička

více na 

www.gastroslavnosti.cz

f  I  stojí za to ochutnat!

GASTROSLAVNOSTI_2022_inzerce_TIM_200x132_Sestava 1  15.04.2022  0:52  Stránka 1
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Sokolnictví
Sokolnictví trvá a provozuje se již více než 4 000 
let. Jedná se o tradiční formu lovu pomocí cviče-
ných dravých ptáků v jejich přirozeném prostředí. 
Sokol a jeho kořist se vyvíjeli společně po milióny 
let jejich vzájemné existence. Sokol - dravý pták loví 
kořist a kořist našla a vyvinula mnoho způsobů, jak 
mu uniknout. Sokolnictví je považováno za hlubo-
ce empatickou aktivitu. Nominace sokolnictví byla 
rekordní v počtu zemí, které ji na seznam Unesco 

navrhovaly: Belgie, Česká republika, Francie, Jižní 
Korea, Mongolsko, Maroko, Katar, Saúdská Arábie, 
Spojené Arabské emiráty, Sýrie a Španělsko.

Jízda králů
Jízda králů je lidový obyčej doposud neznámého pů-
vodu, spojený povětšinou s tradičním křesťanským 
svátkem. U nás se udržuje už jen na Slovácku a na 
Hané, ačkoliv dříve byla po celé České republice vel-

mi hojná. Jízda králů má tradiční průběh obřadního 
průvodu, aktéry i dobu konání, která dříve připa-
dala na svatodušní pondělí. V současnosti se koná 
v pevně stanovených termínech, obvykle v neděli. 
V čele skupiny jedou obvykle vyvolávači, za nimi po-
bočníci s tasenými šavlemi, kteří mezi sebou vedou 
krále - malého dosud nedospělého chlapce s růží 
v ústech, za nimi následují další vyvolávači a ostat-
ní jezdci. Král a pobočníci jsou oblečeni v ženském 
obřadním oděvu, ostatní jezdí v obřadním oděvu 
mužském. Celá družina na ozdobených koních pro-
jíždí obec, zastavuje se u domů a jezdci pronášejí 
k obyvatelům i divákům krátké veršované provo-
lání pochvalného nebo žertovného charakteru. Za 
svůj výkon jsou odměňováni především peněžitými 
dary, které jim dárci vkládají do pokladničky nebo 
do jejich vysokých bot.

Slovácký Verbuňk
Slovácký verbuňk je mužský tanec skočného typu. 
Je to improvizace, která není vázána přesnými 
pravidly, součástí tance je předzpěv taneční písně. 
Vyskytuje se v jihovýchodní části Moravy - v etno-
grafické oblasti Slovácko. Vzhledem k jeho lokálním 
specifikům lze rozlišovat sedm regionálních typů. 
Verbuňk je součástí přirozených tanečních příleži-
tostí, tancoval se na hodech a zábavách, existuje 
však Tanec pro podium.

Nejkrásnější město pro váš 
romantický víkend

tourism.olomouc.eu
infocentrum@olomouc.eu, 585 513 385

Bohaté kulturní dědictví Unesco
Na památkách UNESCO oceňujeme, že nejde jen o movité památky – 
budovy, pyramidy, městské památkové zóny, ale že mohou mít také 
podobu nehmotnou. Patří k nim například zvyky, které existují pouze na 
určitém území, formy lovu,  tance a veselice, které se váží k nějaké události. 
Země na celém světě si tak chrání své kulturní dědictví, které by mohlo 
časem zaniknout.     
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Boří les, uměle vytvořený rodem Lichtensteinů, rozklá-
dající se mezi Valticemi, Lednicí, Charvátskou Novou 
Vsí, Poštornou a Břeclaví je protkán cyklostezkami, 
které jak pěší, tak cyklisty zavedou k pohádkovým 
stavbám. Romantickému zámečku Rendez-vous za-
svěcenému bohyni lovu Dianě, tajemně vyhlížející tří-
boké kapli sv Huberta, chrámu s krytým sloupořadím 
a sousoším Tří Grácií, zemědělskému statku Nový dvůr, 
který byl svého času chloubou rodu Lichtensteinů. 
Část Bořího lesa si můžete prohlédnout i z okna vlaku. 
Trať Břeclav – Znojmo, se zastávkou ve Valticích, vede 
podél jeho okraje. Cestou z Břeclavi do Valtic se nad 
horizontem otevře pohled na dominantní Kolonádu 
na Reistně. Naopak po cestě z Mikulova do Valtic si 
vás magicky přitáhne svou majestátností kostel Nane-
bevzetí Panny Marie na historickém náměstí. Vzduch 
sluncem zalitý osvěžují valtické kašny, které sloužily 
lidu již v dávné historii. Při dokonalém zkoumání na-
razíte na kašnu římského boha Neptuna. Cestu k rad-
nici na náměstí zdobí kašna se sochou mladé dívky 

držící džbán. V nádherném prostředí dvora domu, 
kde sídlí turistické informační centrum, najdete oázu 
klidu u další z valtických kašen. Zámek, barokní perla 
a někdejší rezidenční sídlo poodkrývá tajemství sou-
kromí starobylého rodu, který zde žil až do roku 1945. 
Anglickým zámeckým parkem se můžete vydat až na 
hraniční přechod Valtice – Schrattenberg a projít se 
k rakouským sousedům Stezkou bosou nohou. Stezka 
je otevřena celoročně, má 12 zastavení a přijdou si zde 
na své jak děti, tak dospělí. Ať už u nás ve Valticích strá-
víte jen pár hodin nebo několik dní, jistě ve Vás zůstane 
nezaměnitelná atmosféra tohoto nádherného koutu 
jižní Moravy.

KROMĚŘÍŽ
město s bohatou historií 
i živou a aktivní současností

POZNEJ vše, čím se může Kroměříž pochlubit
PROŽIJ akce a události, které se v Kroměříži odehrávají
PROZKOUMEJ i neznámá místa, zapomenutá zákoutí, osudy osob i staveb www.kromeriz.eu

I N Z E R C E

Valtice 
Památky UNESCO jako živoucí vzpomínka na dávnou 
a vznešenou historii rodu Lichtensteinů, chráněná krajinná 
území, endemická fauna i flora, víno a prosluněné vinice, 
cyklo i pěší turistika, kultura a hudební festivaly, relax, 

nebo jen průjezd do rakouského Schrattenbergu. Ať už Vás k nám přivede 
cokoliv, věříme, že Vás vzpomínka na slunné Valtice v srdci Lednicko-
valtického areálu zůstane dlouho hřát a naplní Vás pozitivní energií.

Turistické informační centrum Valtice 

nám. Svobody 4, 691 42, Valtice
 +420 734 256 709
 +420 731 164 599KO

N
TA

KT
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Svátova 
zázitková 
cesta

Vydejte se na cestu 
do areálu Brand okolo rybníku 
Rosnička ve Svitavách. 

Při putování se skřítkem Sváťou 
narazíte na 8 herních prvků, 
kde děti plní různé úkoly pomocí 
dřevěné kuličky.

Vyzkoušejte i Sváťovy lavičky 
s deskovými hrami. Zahrejte 
si dámu, mlýn, piškvorky 
nebo cvrnkanou.

Vyražte se skřítkem
za dobrodružstvím.

www.svatovacesta.cz

si dámu, mlýn, piškvorky 

svatovacesta.cz

Máme pro vás dárek
Vystřihněte si tento kupon, za který dostanete v informačním centru 
(náměstí Míru 48, Svitavy) Sváťův předmět zdarma - kuličku, pytlík 
nebo magnet. Platí 1x pro návštěvníka Svitav do 31. 8. 2022 nebo do vydání zásob.

Lednice připomíná jiné výročí...
Psal se rok 1222 a v písemných pramenech se po-
prvé objevilo jméno Lednice v latinizující podobě  
,,Izgruobi". 
V těchto letech ji držel mocný rakouský rod Sirotků, 
kteří získali rozsáhlé statky na jihu Moravy od české-

ho krále Přemysla Otakara I. Než se podoba jména 
obce ustálila do podoby, jakou známe dnes ,,Led-
nice" objevovalo se v písemných pramenech, jako 
Lednyczy nebo Eisgrub.
Letos tedy v Lednici oslavíme výročí 800. let od prv-
ní písemné zmínky. K příležitosti oslav výročí bude 

připravena spousta akcí, ať už tradičních oblíbe-
ných, tradičních akcí v novém kabátku nebo akcí no-
vých.  Těšit se můžete například na koncert Hudby 
Hradní stráže a Policie ČR. Repertoár koncertu bude 
navázán k létům výročí. Lázeňskou Májovou slav-
nost, Divadlo Radost a jejich netradiční ztvárnění 
představení Hamlet, výstavu fotografií napříč obcí, 
proběhne i ocenění zasloužilých občanů a předsta-
vitelů obce Lednice, lázeňské vinobraní a další kul-
turní i sportovní akce.
Symbolickým dárkem obci Lednice, k tomuto krás-
nému výročí, jsou dvě nově vydané knihy „Lednické 
pověsti a povídky“ a „Lednice včera a dnes“, které 
jsou už nyní k dostání v našich informačních cent-
rech, spolu s dalšími upomínkovými předměty, kte-
ré byly k příležitosti oslav vytvořeny. 
Těšíme se, že se s Vámi na těchto akcích potkáme. 
Více informací o nich naleznete na webových strán-
kách www.lednice.cz nebo na facebooku Turistické 
informační centrum Lednice.

Oslavy 800 let 
od 1. písemné zmínky o Lednici
Již 15 let je v Lednici vybudovaný lázeňský dům Perla, kam se jezdí rekreo-
vat například pacienti po operacích pohybového aparátu. 5 let uplynulo 
od doby, kdy Lednice obdržela oficiální statut lázeňského města. Ale letos, 
v roce 2022, si Lednice, místo známé jako ,,Perla Jižní Moravy". Všem se jistě 
hned vybaví velkolepá stavba gotického zámku, rozsáhlý zámecký park 
a spousty drobných a krásných saletů rozesetých po krajině v jejím okolí.

I N Z E R C E
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Zámek Jindřichův Hradec myslí i na ty 
nejmenší a připravil pro ně bohatou 
prohlídkovou trasu. Prohlídka vede 
částí přízemního podlaží 400 let staré 
budovy Adamova stavení. Hlavní hrdi-

nou příběhu je malý hrabě Karel Evžen Černín, který 
si od svých devíti let si psal deník, jehož stránkám 
svěřoval své radosti i starosti. Prohlídka vede také 
do více než pět set let staré a dodnes funkční Černé 
kuchyně. 
Výstavní dům Stará radnice nabídne letos vedle 
stálých expozic výstavu věnovanou českým vědky-
ním. Záměrem výstavy je představit legendární čes-
ké vědkyně a upozornit především mladší generaci 
na jejich objevy, úspěchy a prvenství. 
Kdo ještě nestihl exkluzivní výstavu HIC ET NUN čes-
kého sochaře a vizuálního umělce Patrika Proška, 
má jedinečnou možnost ji do konce května shléd-

nout v prostorách minoritského kláštera. Koncept 
výstavního projektu má několik rovin,  představuje 
přes 50 uměleckých intervencí, které autor vytvořil 
na svých výpravách do různých částí světa.  
Součástí výstavy je iluzivně anamorfní pomník To-
máše Krýzy, tvůrce největšího pohyblivého lidového 
betlému na světě. Tento portrét je vytvořen ze dvou 
tisíc různých artefaktů.
Muzeum fotografie a moderních obrazových mé-
dií odstartovalo letošní sezónu výstavním projek-
tem, který v tomto kulturním svatostánku dosud 
neměl obdoby. Jedná se o rozsáhlou výstavu, která 
sdružuje hned několik autorů a vystavovatelů, jejich 
společnou vášní a srdeční záležitostí je Afrika. 
Výstava AFRIKA V SRDCI potrvá od 31.3. až do 31. 
srpna. V rámci její prezentace se uskuteční i mnoho 
doprovodných kulturně vzdělávacích programů, jako 
jsou besedy, přednášky a komentované prohlídky. 

Výstava PŘÍRODNÍ POKLADY ZEMÍ V4. vyzdvihuje 
velkolepé přírodní krásy zeměpisného regionu V4, 
které se snažíme zachovat pro budoucí generace. 
Výstava 60 nejkrásnějších českých, maďarských, pol-
ských a slovenských snímků přírody vznikla z pověře-
ní Ministerstva zahraničních věcí a obchodu Maďar-
ska a koordinovala ji NaturArt ‒ Maďarská asociace 
fotografů přírody ve spolupráci s nejprestižnějšími 
fotografickými sdruženími zemí Visegrádské čtyřky. 
Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel vás zve 
na  výstavy uměleckých výrobků od Sdružení tex-
tilních výtvarníků z Prahy. Setkáte se s autorkami 
osobně a dozvíte se o jejich vystavených gobelínech 
a textilních miniaturách něco víc. Výstava potrvá do 
27. listopadu 2022. 
Dnes si již letní sezonu bez vláčku ani nedovedeme 
představit. Letos ji odstartujeme 7. května 2022 
s bohatým doprovodným programem. Kouzlo Čes-
ké Kanady si můžete pak pravidelně vychutnávat z 
oken vagónů vláčku nebo ze sedla kola a pozorovat 
ty nejkrásnější scenérie. Ráz krajiny vybízí k dlouhým 

túrám, procház-
kám a výletům 
do krásné přírody. 
Na své si přijdou 
milovníci sportu, 
české historie, ry-
báři i houbaři. 

Pokud si projdete sami celý hradební okruh 1220 m 
dlouhý, napočítáte 19 bašt, uvidíte i brány a hra-
dební uličky. A navíc, můžete se dozvědět řadu in-
formací a zajímavostí na naučné stezce, která celý 
hradební okruh kopíruje. A zkusit můžete zodpově-

dět i zapeklité otázky. Projít se můžete i po ochozu 
hradeb, kde vás průvodce seznámí s celou historií 
opevnění.  
K pohodě patří i dobré jídlo, najíst se můžete v jed-
né z hospůdek, které jsou přímo na hradby přilepe-
né, piknik si můžete udělat v parku, kde je vidět nej-
větší kus opevnění. Moc pěkný pohled na hradby je 
i z vodní hladiny Synského rybníka, kde se můžete 
projet na lodičkách. A pohled na hradby z výšky je 
nejlepší z ochozu věže kostela sv. Jakuba, kde najde-
te i rodnou světničku Bohuslava Martinů. 
Poličské hradby Vás nejen ohromí, ale i překvapí.  
Více na www.policka.org

Polička – středověká Perlička!
Historické město Polička opevněné více než kilometrovými 
hradbami je proslulé svou malebností, ale i řadou turistických 
lákadel. Jedním z nich jsou právě mohutné gotické hradby, které 
obepínají celé jádro města. 

Z malebného historického města 
do divoké České Kanady
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… jako poutník
Věděli jste, že Táborem prochází hned několik pout-
ních stezek? Najdete tu jihočeskou větev poutní ces-
ty do Santiaga, Stezku středozemím – Via Czechia, 
která propojuje nejsevernější a nejjižnější body ČR, 
certifikovanou stezku údolím Lužnice a zároveň je 
Tábor součástí poutních stezek Toulavou, na kterých 
můžete získat certifikát poutníka. K certifikátu stačí 
dojít pěšky minimálně 15 km (nebo na kole 30 km) 
do jednoho ze tří poutních cílů (kostel v Klokotech, 
klášter v Bechyni nebo Milevsku). 

… z vyhlídkových věží
a rozhleden
Máte-li rádi rozhledny a pohledy z výšek, můžete si 
naplánovat vyhlídkový čtyřboj v Táboře. Dvě vyhlíd-
kové věže (kostelní a hradní) najdete v historickém 
centru a dvě rozhledny (Hýlačku a Babinu) na okraji 
města. Všechny čtyři vyhlídky můžete propojit do 
celodenního výletu, v tom případě vás čeká 11 km.
A kdyby vám to nestačilo, v okolí Tábora najdete 
další, třeba rozhlednu ve Svákově, či vyhlídkové 
věže hradů Choustník a Šelmberk.

Zažijte Tábor…

Hýlačka

Poutní kostel v Klokotech
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TIP NA VÝLET

Přístavní hrana umožní kotvit lodím téměř v sa-
motném centru města a molo plní zároveň funkci 
chodníku, nad kterým se nachází i pobytové schody 
vhodné pro trávení volného času. Na své si zde urči-
tě přijdou jednotlivci i celé rodiny.

Ať už dorazíte po souši nebo po vodě, Budějce Vás 
přijmou s otevřenou náručí. A hlavně Vás budou 
bavit!

PROGRAM:

Budějce, jak rádi říkají místní, jsou městem pro milovníky gastronomie, 
historie a malebných uliček. Nejen, že se zde najíte ve vyhlášených 
restauracích, posedíte v útulných kavárnách, ale pro letošní turistickou 
sezonu je pro návštěvníky připravena novinka v podobě 225 metrů dlouhé 
přístavní hrany, která se nachází na řece Vltavě a má usnadnit přístup 
vůdcům malých a rekreačních plavidel. Vývaziště se tak stává součástí 
vltavské vodní cesty, která má po dostavění plavební komory na jezu 
v Hněvkovicích, od hráze Orlíku až do Českých Budějovic 100 kilometrů.

 Turistické informační centrum 

náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice
 +420386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz
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11.–15. 5.  Hobby
Tradiční výstava o zahradě, bydlení a volném 
času

23.–27. 5.  Budějovický majáles
Multikulturní studentský festival

1. 6.–30. 9.  Umění ve městě
Venkovní výstava uměleckých děl profesionál-
ních sochařů

4. 6.  Mattoni ½ Maraton České Budějovice
Běžecká událost roku

10. 6.  Noc kostelů
Noc otevřených chrámů a modliteben v celé 
ČR

21.–25. 6.  Buskers fest
Festival pouličního umění

25. 6.  Plachanda open
Sousedská slavnost nejen pro sousedy

PROGRAM • AKCE

České Budějovice
po souši i po vodě

Přístavní hrana umožní kotvit lodím téměř v sa-
motném centru města a molo plní zároveň funkci 
chodníku, nad kterým se nachází i pobytové schody 
vhodné pro trávení volného času. Na své si zde urči-
tě přijdou jednotlivci i celé rodiny.

Ať už dorazíte po souši nebo po vodě, Budějce Vás 
přijmou s otevřenou náručí. A hlavně Vás budou ba-
vit!
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Rodinám s dětmi je určená Stezka hajného Kázka. 
Během procházky v příměstském lese se dozvíte 
spoustu věcí o rostlinách, zvířatech i hmyzí říši. Zjis-
títe, co je to potravinový řetězec, můžete si zahrát 
venkovní pexeso nebo si vyzkoušet, jak daleko do-
skočíte a své výkony pak porovnat s obyvateli lesa. 
Když se vydáte podél břehů Moravské Dyje, čekají 
na vás úkoly Vydří stezky. Je to příjemná a poklidná 
cesta od mlýna k mlýnu napříč říční nivou, která ná-
leží k evropsky významným lokalitám, kde žije řada 
vzácných živočichů vázaných na vodní prostředí. 
A do třetice vás zveme na Naučnou stezku po pří-

rodních zajímavostech Dačic a okolí, která propo-
juje přírodní památky Toužínské stráně, Moravskou 
Dyji, Dubovou stráň a vede kolem zajímavých míst, 
ke kterým nepochybně patří broukoviště v zámec-
kém parku, dačická rybniční kaskáda, Zahrádecký 
les či památné lípy u kláštera v Kostelním Vydří.  
Plánky a popisy naučných stezek, ale i řadu dalších 
informací o městě a jeho zajímavostech, vám rádi 
nabídneme na infocentru. Těšíme se na vaši ná-
vštěvu. 

Zámek Bechyně 
Za svou současnou renesanční podobu vděčí zámek 
především stavebním aktivitám Petra Voka z Rožm-
berka, který zde měl roku 1580 velkolepou svatbu 
s Kateřinou z Ludanic. Zámek je během roku pří-
stupný veřejnosti.

Klášter s kostelem Nanebevzetí Panny Marie
Komplex starobylého františkánského kláštera je 
jedna z nejvzácnějších památek svého druhu na na-
šem území. Jednak kvůli unikátní sklípkové klenbě 
a také díky třem „zázračným“ sochám, díky nimž 
byla Bechyně svého času významné poutní místo. 
Součástí areálu je i klášterní zahrada. Prohlídky kláš-
tera i zámku je možné objednat na tel. čísle + 420 
602 843 442

Bechyňský Most
Bechyňský most zvaný Duha, též Jubilejní, byl po-
staven k 10. výročí založení republiky. Pozoruhod-
ná technická stavba byla nejvyšší železobetonovou 
konstrukcí v tehdejší ČSR. Zajímavostí je nejen ne-
přehlédnutelný oblouk, ale i společná mostovka pro 
železniční a silniční dopravu.

Bohatá wellness nabídka i čistá příroda
Lázně nabízejí svým klientům komplexní přístup 
a jsou velmi vstřícné. Každoročně nabízejí zajímavý 
komplex bonusů a slev, možnost prodloužených po-
bytů. V Bechyni se léčí revmatická artritida, Bechtě-
revova choroba, koxartróza a ostatní artrózy, meta-
bolická onemocnění s postižením kloubů, bolestivé 
syndromy šlach a svalů, osteoporóza a další. K léčbě 
jsou využívány nejmodernější léčebné metody. Sla-
tina, dovážená z nedalekých Komárovských blat, je 
hlavním přírodním léčivým zdrojem. Centrem lázní je 
nově vybudovaný lázeňský hotel Olga. Kromě kom-
plexní příspěvkové léčby nabízejí lázně různě dlouhé 
relaxační pobyty, pobyty zaměřené na redukci váhy či 
úlevu od bolesti zad, beauty pobyty, pobyty spojené 
s oslavou Velikonoc, Silvestra či Valentýna.

 Infocentrum Dačice 

Palackého nám. 1, 380 01  Dačice
 +420 384 401 265
 info@dacice.cz
@infocentrumdacice
www.dacice.cz

KO
N

TA
KT

Městské informační centrum Bechyně

nám. T. G. Masaryka 140
 +420 778 545 509
  infocentrum@kulturnidum.cz
www.mestobechyne.cz, www.kulturnidum.cz
Lázně Bechyně 
 info@laznevbechyni.cz
 + 420 381 476 100, + 420 777 710 226
www.laznevbechyni.cz
 info@jupiterbechyne.cz
 +420 734 751 365
www.laznejupiterbechyne.cz
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červen–září: Městské muzeum – Helena Johnová, 
první dáma české keramiky a Do světa M. Šaška
červen–září: Umělecká výstava v zámeckém 
parku
červenec–srpen: Léto na Bechyňce a v Remíze 
modelové kolejiště – nostalgické jízdy
7. 7. – Strašidlo Cantervillské – divadlo na zámku
9. 7. – Divadlo v trávě – divadelní přehlídka 
v klášterní zahradě
23. 7. – Koloběžková Grand Prix – 50. ročník
30. 7. – Keramické trhy – náměstí TGM
12.–14. 8. – Bechyňské doteky – poutní slavnosti 
a řemeslné trhy
13. 8. – Festival dechových hudeb – zámecký 
park

PROGRAM • AKCE

Dačice – pozvánka 
na toulky přírodou 
Dačice jsou nejen městem kostky cukru, ale také ideální 
vstupní branou do turistických oblastí Podyjí a České Kanady. 

Kromě náročnějších tras pro pěší a cyklisty tu máme i naučné stezky, které 
zvládnou malí i velcí výletníci.  

Bechyně ... krásná a příjemná
Jihočeské město Bechyně leží v malebné krajině na soutoku řeky Lužnice 
a říčky Smutné. Město bylo založeno kolem roku 1323 a je proslulé zejména 
lázeňstvím a výrobou keramiky.
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V PRAZE

Bohatý doprovodný program nabízí výstava Město 
jako přízrak / Pražské inspirace Jaroslava Foglara 
v domě U Zlatého prstenu. Ve sklepení zde ožila 
mystická Stínadla z knih Jaroslava Foglara.
Zájmové dětské skupiny a školy mohou využít pá-
trací hru ve výstavě s názvem Tajemná Stínadla. 
Tato hra je základem programu pro žáky ZŠ Vítejte 
ve Stínadlech, který trvá 90 minut a seznámí hravě 
s Foglarovým světem.
Rodiče s dětmi mohou využít pátrací hru upravenou 
pro individuální účastníky a pomoci dětem s jedno-
duchým šifrováním a dalšími úkoly.
Sady karet pro individuální i skupinovou hru jsou 
připraveny v pokladně domu U Zlatého prstenu.  

Na stejném místě lze také získat slepou mapu k ven-
kovní hře Stínadla II, která je dalším doprovodným 
programem k výstavě. Zavede hráče na 16 míst 
a umožní jim získat celkem 16 pamětních kartiček. 
Ke stálé expozici v domě U Zlatého prstenu nabízí 
Muzeum města Prahy programy pro školy, které jsou 
věkově odstupňovány.  V prvním patře je to Praha 
Karla IV. – střed Evropy, ve druhém patře Praha Kar-
la IV. – středověké město. Zajímavý je i program Co 
po sobě zanechali Pražané Karla IV., který propojuje 
minulost se současností na tématu odpadového hos-
podářství.

Podskalská celnice na Výtoni je otevřena pro veřejnost 
o víkendech a pro školní skupiny, které si objednají 
některý z lektorských programů, i v úterý a ve čtvrtek. 
Můžete se vydat na Vycházku Podskalím, anebo pří-
mo v expozici prožít programy Jak ploul strejda Fran-
tišek, Zaniklé Podskalí či Plnou parou vpřed!

Muzeum města Prahy
Muzeum města Prahy zve školní skupiny, zájmové skupiny dětí, a také 
rodiče s dětmi na programy  v expozicích a výstavách.

Muzeum města Prahy
Dům U Zlatého prstenu 
– Týnská 6, Praha 1
Podskalská celnice na Výtoni 
– Rašínovo nábřeží 412/30, Praha 2
Zámecký areál Ctěnice 
– Bohdanečská 259/1, Praha 9 – Vinoř
www.muzeumprahy.cz
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Chebané a ostatní hosté se mohou těšit na tradiční 
programy, kterými jsou: slavnostní zahájení, průvod 
městem, festivalové koncerty a především závěreč-
ný galavečer.
Přivítáme orchestry a taneční skupiny od nás i ze za-
hraničí. Celkem jich bude 12, z toho 7 zahraničních 
a 5 českých. Většinu z nich doprovází taneční skupi-
ny. Přijede i zvláštní host: cykloband z Nizozemí. Ten 
měl na náš festival zavítat už v roce 2020. V témže 
roce jsme měli také oslavit 50 let této jedinečné 
akce, ale kvůli situaci kolem onemocnění Covid-19 
jsme byli nuceni festival zrušit. Také z tohoto dů-
vodu jsme se rozhodli s „50“ nadále pracovat a za-
komponovat ji do loga.

Zahraniční orchestry a taneční skupiny:
Slovensko – Dychový orchester a mažoretky Nová 
Dubnica; Maďarsko – Mórii Ifjúsági Fuvószenakar 
Mór; Polsko – Mlodziežowa Orkiestra Deta Avanti 

Sanok; Švédsko – Ungdomsorkestern Göta Lejon 
a mažoretky Göteborg; Itálie – Brianza Parade Band 
Veduggio noc Colzano; Anglie – Reading Schottish 
Pipe Band Reading; Nizozemí – Bicycle Showband 
Crescendo Opende  

České orchestry a taneční skupiny:
Cheb – Městský dechový orchestr a taneční oddě-
lení ZUŠ Cheb; MDO Cheb – Veteráni a mažoretky
Zlín – Sdružení dechového orchestru a mažoretky;
Sokolov – Bohemian Marching Band a mažoretky;
Krnov – Dechový orchestr mladých ZUŠ;
Němčice nad Hanou – Dechový orchestr ZUŠ;
Do Chebu zavítají také orchestry z okolních měst, 
aby zpestřily sobotní průvod.

Festival FIJO – přípravy 
jsou v plném proudu
Na přelomu června a července (od 30. 6. do 3. 7.) 
se Chebem opět rozezní dechová hudba. Uskuteční se 
24. ročník mezinárodního festivalu dechových orchestrů FIJO 2022.
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Vlastní hrazené město bylo vysazeno na strmé skal-
ní ostrožně nad řekou Mží. Uvnitř i vně hradeb se 
nachází řada památek, které stojí za zhlédnutí. Z cír-
kevních památek je to Minoritský klášter s torzem 
kostela sv. Maří Magdaleny, kostel Všech svatých 
s vyhlídkovou věží, kostel Nanebevzetí Panny Marie,  

kostelík sv. Petra za městem a Křížová cesta na vrch 
Ronšperk. Unikátem je  renesanční radnice se sgra-
fity a renesanční most s věží přes řeku Mži, dále ba-
rokní morový sloup se sochami světců na náměstí. 
Z městských bran se zachovala jen Koubkova branka 
pod městem u řeky. Zajímavé je umělecké ztvárně-

ní 13. poledníku u kina Slavie. Poučná je i návštěva 
Hornického skanzenu s Prokopskou štolou, Naučné 
stezky Historie hornictví na Stříbrsku, Naučné stez-
ky po Československém opevnění z let 1935-1938 
a městského parku. S novější historií je spjat i moto-
krosový areál na Terénu sv. Petra za městem.

Více na: 
www.muzeum-stribro.cz

www.infocentrumstribro.cz

Příchozím Klatovy nabízí pestrý koktejl zážitků, začít 
můžeme od vzácných historických památek z časů 
gotických, renesančních a zejména barokních, jako 
jsou proslulé klatovské katakomby nebo barokní 
lékárna U Bílého jednorožce. Známá silueta Černé 
věže a barokního jezuitského kostela Neposkvrně-
ného početí Panny Marie a Sv. Ignáce na náměstí 
nenechá nikoho na pochybách, že je v Klatovech. 
Ve městě, kde se již 200 let pěstují světoznámé 

klatovské karafiáty, které právě počátkem července 
rozkvétají v zahradě naproti zdejšímu muzeu. Přímo 
v areálu zahrady muzea se nachází ojedinělý Pavi-
lon skla, kde si můžete prohlédnout unikátní expozi-
ci šumavského skla bývalé firmy Löetz z Klášterské-
ho mlýna v Rejštejně, skla vyrobeného na přelomu 
19. a 20. století. 
Klatovy se ale nepyšní jen svou historií. Po celý rok 
zde probíhá řada kulturních a společenských akcí. 

Jednou z nejvíce navštěvovaných akcí je Zahájení 
turistické sezony, která jako každý rok probíhá na 
klatovském náměstí, a opět je spojená s turistickým 
pochodem Májové toulky. Termín spadá na sobotu 
14. 5. od 9:30 s bohatým kulturním programem. Tě-
šit se můžete např. na dechovou skupinu Budvarka, 
vystoupení žáků ZUŠ Klatovy, dále pak na klatov-
skou rockovou skupinu SNIKERS a další. Vyvrcho-
lením celého dne bude od 18:00 koncert známé 
muzikálové zpěvačky Moniky Absolonové s Boom 
Bandem J. Dvořáka.

Navštivte město Stříbro
a poznejte jeho památky

Stříbro bylo dříve královské horní město, spjaté s těžbou olověných rud 
s velmi malým obsahem stříbra, poprvé zmíněné už v roce 1183 jako 
hornická osada „Argentaria“

Kulturní jaro v Klatovech
Nejen bohaté architektonické dědictví Klatov, ale i rozmanité kulturní akce 
lákají návštěvníky do královského města v podhůří Šumavy, založeného 
v roce 1260 Přemyslem Otakarem II. 

19. 5.   Mezinárodní festival komorní hudby 
– 19:00, refektář, 2. koncert festivalu „Drama a 
láska“ Renata Penezić (Chorvatsko), Jan Ostrý – 
flétny, Vojtěch Novák – klavír 
16. 6.   Mezinárodní festival komorní hudby – 
19:00, děkanský kostel, 3. koncert Vrcholná díla 
komorní hudby – Škampovo kvarteto
22.6.  Táhneme za jeden provaz 
– 10:00, poznej svět handicapovaných
od 23. 6. Výstava Společné cesty, kostel sv. 
Vavřince
24. 6. Barokní svatojánská noc
– 16:00 bohatý kulturní program, 
– 20:30 koncert operního zpěváka Štefana Margity
25. 6. AVON POCHOD, od 10:00

V jarních měsících dále připravujeme:

Více informací: 
www.klatovy.cz/icklatovy
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Den klíštěte
Povídají si dvě klíšťata:

"Tak co, jak probíhal den?"
"Ale, ani se neptej, dneska ... (Tajenka)!“

Jorkšírek
Pán venčí v parku dva pitbuly a proti němu jde pán s jorkšírkem. Pán s pitbuly volá:

„Pane, vezměte si pejska do náručí, nebo si ho moji kluci dají k obědu!“ Druhý pán odpovídá:
„Jen je klidně pusťte.“ Pitbulové i jorkšírek jsou volní. Za chvíli jsou oba pitbulové bez života. Majitel 
pitbulů se diví: „Jak jste to udělal?“ „Jednoduše. Dal jsem 20 000 za krokodýla a ... (Tajenka).“

ALPAKA, ANTILOPA, BARIBAL, BAŽANT,
BERNARDÝN, BIZON, BREJLOVEC, BUVOL,

CIBETKA, CVRČEK, ČERVENKA, DANĚK, DELFÍN,
DINGO, DROZD, FOXTERIÉR, GORILA, GRIZZLY,

HOLUB, HROZNÝŠ, HUSA, HYENA, CHOBOTNICE,
CHŘESTÝŠ, JELEN, JEŽEK, KACHNA, KALOŇ, 

KALOUS, KÁNĚ, KARAS, KOALA, KOBYLKA, KOMÁR,
KOSATKA, KRAB, KRTEK, MORČE, MRAVENEC, 

MŠICE, OCELOT, OKOUN, OREL, OVCE, PANDA, PONY,
PRASE, REJNOK, SETR, SLON, TUKAN, VÁŽKA

Znění tajenky z minulého čísla: „tohle jsou obarvené ořechy“
Výherci: Dáša Skálová z Chebu, Milada Kaňovská z Uherského Hradiště, Josef Smolík z Berouna

Znění osmisměrky z minulého čísla: „tvých kalhot tisíc korun“
Výherci: Josef Cerman z Jilemnice, Jiří Kubáč z Kadaně, Jarka Seimlová z Prahy

Výherci soutěže Scentchips: Ivo Kašpárek, Ota Slabý, Petra Hamsová

Výherci soutěže o pobyt: Irena Gorická, Radek Svoboda

Jorkšírek
Pán venčí v parku dva pitbuly a proti němu jde pán s jorkšírkem . Pán s pitbuly volá: 
„Pane, vezměte si pejska do náručí, nebo si ho moji kluci dají k obědu!“ Druhý pán odpo-
vídá: „Jen je klidně pusťte.“ Pitbulové i jorkšírek jsou volní. Za chvíli jsou oba pitbulové 
bez života. Majitel pitbulů se diví: „Jak jste to udělal?“ „Jednoduše. Dal jsem 20 000 za 
krokodýla a “. . . (tajenka).

Skupina
jezdců

s koňmi

1. díl
tajenky

Obec u
Jablonce
nad Nisou

Karnak, síl, 
Abeles, trot,
aeon, manul,
TASS, Apiko

Část
molekuly

Část cykl.
závodu

Církevní
obřad

Řím. číslo
(2)

Kilo-
kalorie
(zkr.)

Póza

Nadpis

Protiklad

Dámský
časopis

Neda-
rovat

Výměšek
oka

Imunitní
systém
(zkr.)

Pilotní
cvičební
kabina
(zkr.)
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KOSATKA, KRAB, KRTEK, MORČE, MRAVENEC, MŠICE, 

OCELOT, OKOUN, OREL, OVCE, PANDA, PONY, 

PRASE, REJNOK, SETR, SLON, TUKAN, VÁŽKA.

Den klíštěte
Povídají si dvě klíšťata:
"Tak co, jak probíhal den?"
"Ale, ani se neptej, dneska “. . . (tajenka)!

Stopa

Chod
koně

Období
(bás.)

Značka
čajové
směsi

Haškův 
polní 
kurát

Kaprovitá
ryba

Prezent

Mastek

Domácky
Deana

Iniciály
Einsteina

Lotyšské
sídlo

Novinka
(kniž.)

Silné
pivo

Schnout na
povrchu

Ochucovat
kořením

Hormon
slin. břiišní

Iniciály
Nárožného

Poté

Býv. tisk.
agentura

SSSR

Značka
kosmetiky

Asijská
šelma

Domácky
Arnold

Modla

Třeboňský
podnik

Seskupení
cvičenců

Kontra-
bas

Útok

Policejní
sportovní
klub (zkr.)

2. díl
tajenky

Obyvatel
Laosu

Kov pro
nejlepší

Kamarádka
Luisy

Chrám
u Luxoru

Zavaře-
nina

Stavební
odpady

Dětský
pozdrav

Dav

Znoj

Primáti

Org. osvob.
Palestiny

Tulení
kožešina

U D A N Ě K Á N Ě

CH Ř E S T Ý Š Ž M

Ě K S A R A K D P

A P O L I T N A V

K R A B D I N G O

H M A N Y D K K M

O Š K O A L A O R
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U C H O E G U A V

B E U U R R K T E
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R T P I D L U E I

O O A B Ý Y S S B
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D O A O C O R R T
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O V L U B Á D E A

X O B A M E Ž N L

T Y L O L E CH K B

E A K F J A R R A

R K Í T K T E E Ž

I N E L E J Č J A

É E E K L R Ň N N

R V C O O O E O T

O R V M L Y L K Č

I E O A H S E T R

C Č K C V R Č E K

H R O Z N Ý Š L I
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Pán venčí v parku dva pitbuly a proti němu jde pán s jorkšírkem . Pán s pitbuly volá: 
„Pane, vezměte si pejska do náručí, nebo si ho moji kluci dají k obědu!“ Druhý pán odpo-
vídá: „Jen je klidně pusťte.“ Pitbulové i jorkšírek jsou volní. Za chvíli jsou oba pitbulové 
bez života. Majitel pitbulů se diví: „Jak jste to udělal?“ „Jednoduše. Dal jsem 20 000 za 
krokodýla a “. . . (tajenka).
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Den klíštěte
Povídají si dvě klíšťata:

"Tak co, jak probíhal den?"
"Ale, ani se neptej, dneska ... (Tajenka)!“

Jorkšírek
Pán venčí v parku dva pitbuly a proti němu jde pán s jorkšírkem. Pán s pitbuly volá:

„Pane, vezměte si pejska do náručí, nebo si ho moji kluci dají k obědu!“ Druhý pán odpovídá:
„Jen je klidně pusťte.“ Pitbulové i jorkšírek jsou volní. Za chvíli jsou oba pitbulové bez života. Majitel 
pitbulů se diví: „Jak jste to udělal?“ „Jednoduše. Dal jsem 20 000 za krokodýla a ... (Tajenka).“
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KOSATKA, KRAB, KRTEK, MORČE, MRAVENEC, 

MŠICE, OCELOT, OKOUN, OREL, OVCE, PANDA, PONY,
PRASE, REJNOK, SETR, SLON, TUKAN, VÁŽKA

Znění tajenky z minulého čísla: „tohle jsou obarvené ořechy“
Výherci: Dáša Skálová z Chebu, Milada Kaňovská z Uherského Hradiště, Josef Smolík z Berouna

Znění osmisměrky z minulého čísla: „tvých kalhot tisíc korun“
Výherci: Josef Cerman z Jilemnice, Jiří Kubáč z Kadaně, Jarka Seimlová z Prahy

Výherci soutěže Scentchips: Ivo Kašpárek, Ota Slabý, Petra Hamsová

Výherci soutěže o pobyt: Irena Gorická, Radek Svoboda

Jorkšírek
Pán venčí v parku dva pitbuly a proti němu jde pán s jorkšírkem . Pán s pitbuly volá: 
„Pane, vezměte si pejska do náručí, nebo si ho moji kluci dají k obědu!“ Druhý pán odpo-
vídá: „Jen je klidně pusťte.“ Pitbulové i jorkšírek jsou volní. Za chvíli jsou oba pitbulové 
bez života. Majitel pitbulů se diví: „Jak jste to udělal?“ „Jednoduše. Dal jsem 20 000 za 
krokodýla a “. . . (tajenka).
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Jorkšírek
Pán venčí v parku dva pitbuly a proti němu jde pán s jorkšírkem . Pán s pitbuly volá: 
„Pane, vezměte si pejska do náručí, nebo si ho moji kluci dají k obědu!“ Druhý pán odpo-
vídá: „Jen je klidně pusťte.“ Pitbulové i jorkšírek jsou volní. Za chvíli jsou oba pitbulové 
bez života. Majitel pitbulů se diví: „Jak jste to udělal?“ „Jednoduše. Dal jsem 20 000 za 
krokodýla a “. . . (tajenka).
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PRASE, REJNOK, SETR, SLON, TUKAN, VÁŽKA.

Den klíštěte
Povídají si dvě klíšťata:
"Tak co, jak probíhal den?"
"Ale, ani se neptej, dneska “. . . (tajenka)!
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Chod
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Novinka
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Poté
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SSSR
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Policejní
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Chrám
u Luxoru

Zavaře-
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Stavební
odpady
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Dav

Znoj

Primáti

Org. osvob.
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Tulení
kožešina

U D A N Ě K Á N Ě

CH Ř E S T Ý Š Ž M

Ě K S A R A K D P

A P O L I T N A V

K R A B D I N G O

H M A N Y D K K M

O Š K O A L A O R

L I G K B K K S A

U C H O E G U A V

B E U U R R K T E

R C S N N I A K N

Á I A O A Z L A E

D N L Z R Z O A C

R T P I D L U E I

O O A B Ý Y S S B

Z B K T N O L A E

D O A O C O R R T

F CH P E V I R P K

O V L U B Á D E A

X O B A M E Ž N L

T Y L O L E CH K B

E A K F J A R R A

R K Í T K T E E Ž

I N E L E J Č J A

É E E K L R Ň N N

R V C O O O E O T

O R V M L Y L K Č

I E O A H S E T R

C Č K C V R Č E K

H R O Z N Ý Š L I

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 prezen-
tování vývoje hradu a okolního vinařství. 
V Tetíně bude do provozu uvedeno osm nových ofi-
ciálních parkovacích míst pro campery. Vzniklý stell-
platz 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 real-
ity 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 ote-
vře novou unikátní multimediální archeologickou 
expozici nazvanou Archevita – stopami věků. Ta 
návštěvníkům umožní zažít dějiny všemi smysly, 
potkat pratura, ocitnout se v době kamenné, vyz-
koušet 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 sokol-
nictví, české masopusty či umění modrotisku. 
V Milovicích se připravuje nové muzeum věno-
vané 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. Pyrami-
da 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 mapu-
jící novou spojnici Severní a Jižní stezky – dálkových 
příhraničních tras systému Via Czechia. Nová spo-
jnice s názvem Stezka Středozemím představuje 
třetí nejdelší turistickou a poutní trasu Via Czechia 
a vede od nejsevernějšího po nejjižnější bod repub-
liky, 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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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!
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