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LETNÍ SOUTĚŽ
Letní soutěž je opět pro všechny, 

kteří rádi dokumentují 
rodinné výlety. 

Pokud navštívíte 5 doporučených 
míst, která najdete v našich letních 

novinách, vyfoťte se
a fotku pošlete do redakce. 

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

do 30. 8. 2022. 
Do slosování se může zařadit každý 

fotograf, ceny budou hodnotné 
– vstupenky do IQ parků, muzeí, 

aquaparků, na interaktivní výstavy 
a pozor – vždycky pro celou rodinu.

 Vaše redakce 

Vážení čtenáři a milí turisté, 
Zdá se to nebo nám opět přichází ten 
nejkrásnější prázdninový čas? Opravdu 
je tady opět čas putování, táborů, 
festivalů, společných chvil s rodinou na 
horách, koupalištích, na poutích? 

Ten čas právě nastal a my ho musíme 
umět co nejlépe využít, abychom načer-
pali dostatek síly,  sluníčka, a přitom i po-
sílili své znalosti při návštěvě IQ parků, 
hradů a zámků, zajímavých interaktiv-
ních výstav, což rozradostní samozřejmě 
všechny naše mladé cestovatele.      
Po téměř dvouletém omezení se nemůže-
me toho pocitu svobody a rozletu pořád 
nabažit, neomezujme se tedy a zažijme 
vše, co se nám tuto sezónu nabízí.

 Náš tip:  
Když se dostanete do nové lokality, po-
slouží informační centrum jako výborná 
studnice vědomostí, a má i přehled, co se 
hodí pro menší i větší turisty.  Využijte je, 
rádi vám sestaví program přímo pro vás, 
a vy poznáte to nejzajímavější co kraj na-
bízí.  

Turistické noviny TIM 
– letní speciál léto 2022
Vydavatel | Eurocard s.r.o., 
         Chemická 955, Praha 4
IČO l 24795097
Registrováno | evidenční číslo MK ČR E 23516 
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ÚSTÍ

zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

startujem

e1.6.2022

Zvýhodněný balíček 
vstupenek zakoupíte 
v mobilní aplikaci SEJF 
nebo NOVĚ na pokladnách 
jednotlivých turistických cílů:

Platnost 14 dní od zakoupení.
Více informací na
www.usti-nad-labem.cz

ušetříte více než 40 %

   vstupné do zoo 
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea 
a zrcadlového bludiště na Větruši 
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

letní sezóna – celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši
zimní sezóna – dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši
(Městské služby Ústí nad Labem)
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STRAHOVSKSKÁ KNIHOVNA

Strahovské nádvoří 1/132
Praha 1 - Hradčany
www.strahovskyklaster.cz

V historické části kabine-
tu kuriozit jsou umístě-
ny přírodovědné sbírky 

převážně mořské fauny, doplněné sbírkami hmy-
zu, minerálů a voskových napodobenin plodů. 
Jako skutečnou kuriozitu lze považovat dráčka, 
vyráběného speciálními řezy z rejnoka. Expozici 
s vojenskou tématikou vévodí model válečné lodi 
z přelomu 17. a 18. stol., vedle které jsou umístěny 
vojenské exponáty jako hlaveň děla z r. 1686, dělo-
vé koule a jezdecké boty asi z doby francouzského 
obléhání Prahy v r. 1742, polská kopí, tatarský luk, 
lovecká kuše, přilby z přelomu 17. a 18. stol. nebo 
slovenská sekyra – valaška. Ve skříních kabinetu 
kuriozit najdete sbírky historického brnění, husit-
ských zbraní a keramiky. Mezi unikáty lze uvést 
přímý zub z narvala, v minulosti vydávaný za roh 
jednorožce nebo podmořské ryby.

Originální zlatnické předměty zahrnují období od 
gotiky po současnost. Představují stylově i typově 
různorodé předměty používané v křesťanské li-
turgii. Patří mezi ně zejména kalich, monstrance, 
ciborium, konvičky, relikviáře a závěsné kříže. 
Instalaci Klenotnice doplňují dva stěžejní expo-
náty z oblasti volného umění – gotická skulptura 
Přemyslovského krucifixu z Jihlavy, národní kul-
turní památka a portrét zakladatele Strahovské 
obrazárny, opata Jeronýma Josefa Zeidlera v li-
turgickém rouchu s insigniemi, z nichž některé 
se ve sbírkách Strahovského kláštera dochovaly 
dodnes. 
S prostředím kláštera, vybavením konventního 
chrámu či sběratelskou činností opatů jsou spo-
jena další cenná díla uměleckého řemesla. Patří 
mezi ně např. kohoutí kříže či další drobné před-
měty jako křížky, růžence aj. 

Umění, věda a kuriozity  
Strahovský kabinet kuriozit s knihovnou a obrazárnou 
jsou místa plná exponátů a podivuhodných sbírek z různých 
oborů přírodních věd. Exponáty z celého světa vás překvapí 
a někdy i pobaví.

Strahovská knihovna
Otevřeno denně: 9-12, 13-17 hodin
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
 +420 233 107 718

Strahovská obrazárna
Otevřeno denně: 9 - 12, 13 - 17 hodin.
Mimo 24. a 25. 12. a Velikonoční neděle
 +420 233 107 730

“Muzeum fantastických iluzí je svět neskutečných 
optických klamů, kde se stanete součástí strhující 
expozice fantastických optických klamů a velko-
formátových trikových obrazů” říká nejznámější 
český kouzelník a majitel muzea Pavel Kožíšek. 
A nejenže je to skvělý zážitek, ještě si pořídíte 
parádní originální fotky. Muzeum, které je svým 
provedením zcela originální a odlišné od všeho, co 
bylo dosud nejen v České republice k vidění, má 
ideální polohu v centru Prahy ve Vodičkově ulici. 

Nevídané zážitky
Splňte si odvěký lidský sen o létání, uprchněte 
společně s Mozartem ze slavného obrazu, proleťte 
se jako čarodějnice na koštěti, vyzkoušejte mučír-
nu kata Mydláře nebo vyskočte z letadla bez pa-
dáku. Císař Karel IV. vás pasuje do šlechtického 
stavu, před jeho Karlštejnem se proměníte zpátky 
v malé miminko nebo pozor, ať nespadnete do Vl-
tavy z propadlého Karlova mostu! Projděte se po 
ochozu pražského orloje, nechte se Švejkem za-
vřít jako trpaslík do pivní sklenice nebo otevřete 
císařský trezor a staňte se boháčem! Udělejte si 
fotku v zajetí obří chobotnice nebo jako trosečník 
legendárního Titanicu. Vyzkoušejte kouzelnou 

židli nebo magickou místnost, která vás promění 
v trpaslíka nebo obra. 

To nikde jinde neuvidíte
Alchymista Edward Kelley vás kouzlem uvězní 
ve své středověké laboratoři a dinosaurus vás 
ve svých pařátech odnese do hnízda. Nechte se 
překvapit, čím vás pobaví Charlie Chaplin nebo 
Albert Einstein. Uvidíte také opravdový úsměv 
Mony Lisy – nikoli ten z obrazu. Projdete se hlavou 
dolů po stropě místnosti, proměníte se v primaba-
lerínu, uvidíte svůj skutečný obraz v zrcadle, sta-
nete se nejkrásnějším člověkem na světě a zažijete 
mnohé další.

Muzeum fantastických iluzí
Nejzábavnější muzeum v Praze!

Fascinující svět optických klamů, více než 150 interaktivních zábavných 
exponátů, to vše si můžete užít v největším muzeu trikových iluzí v Praze. 
A věřte, že perfektní zábavu si tu užije opravdu každý bez rozdílu věku.

MUZEUM FANTASTICKÝCH ILUZÍ
Galerie Myšák
Vodičkova 31, 110 00 Praha 1
 +420 730 171 451
 info@muzeumfantastickychiluzi.cz
www.muzeumfantastickychiluzi.cz
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Muzeum Českého krasu
I geologie může být zábavou! Zkušení edukátoři pro vás připraví zážitkový 
program na míru. Využijte vhodné zpestření výuky pro školní třídy, školy 
v přírody, příměstské a letní tábory.

MUZEUM ČESKÉHO KRASU, P. O.
Husovo náměstí 87, 266 01 Beroun
  +420 311 624 101
 podatelna@muzeum-beroun.cz
muzeum-beroun.cz
 www.facebook.com/muzeumberoun
www.instagram.com/muzeumberoun
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V roce 2022 nabízíme tyto geovědních aktivity:
•  výuka geologie pomocí hry Minecraft
•  rýžování granátů
•  terénní exkurze se sběrem zkamenělin 

(Koněprusy, Rejkovice)
•  terénní exkurze s výukou geologie (údolím Be-

rounky mezi Berounem a Srbskem)
•  edukační program o horninách s praktickými 

ukázkami
•  mapování nerostných ložisek pomocí družico-

vých snímků
•  program o pohybech světadílů, pravěkých mo-

řích a životě v nich
•  program s tvořením o sopkách a sopečných 

kamenech

Kombinujeme praktickou práci s horninami 
a pracovní listy, krátká videa a animace, práci 
s informačními zdroji a digitálními technologi-
emi, případně doplňujeme tvořivé aktivity pro 
menší děti. Při terénních exkurzích vedeme 
účastníky k samostatnému pátrání po důka-
zech naší geologické minulosti, jejich dokumen-
taci a následné prezentaci. Obsah vždy přizpů-
sobíme věku návštěvníků a jejich požadavkům 

(např. délka programu nebo souvislost se škol-
ním vzdělávacím programem)

Návštěvu muzea můžete spojit s výletem na ne-
daleký hrad Karlštejn, Točník či Křivoklát, do 
Koněpruských jeskyní nebo za berounskými 
medvědy ze známého večerníčku. Muzeum pro-
vozuje celkem 5 objektů: Jenštejnský dům – Pl-
zeňská brána – Geopark Barrandien – Muzeum 
Hořovicka – Městské muzeum v Žebráku.

OTEVÍRACÍ DOBA BEROUN
celoročně kromě pondělí

Husovo náměstí 87, Beroun
pobočky otevřeny sezónně, 

sledujte webové stránky

PRAHA
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V průběhu celé sezony si můžete vyzkoušet 
výrobu mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu, 
udrátovat prstýnek, nebo vyrobit misku 
z keramiky. Poté si můžete projít bylinné 
zahrady, zabloudit v bludišti nebo si v zahradách 
jen v klidu odpočinout. Nezapomeňte navštívit 
Arboretum Dagmar a Václava Havlových 
s jedinečnou botanickou sbírkou dřevin 
a prohlédnout si výstavu fotografií na travnaté 
ploše. 

Každou sobotu můžete v našem divadle shléd-
nout kejklířská, divadelní či hudební vystoupe-
ní. Vybrané soboty jsou doplněné doprovodným 
programem, při kterém se dozvíte něco o levan-
duli, jedlých květech či rakytníku nebo můžete 
vyzkoušet své dovednosti při lukostřeleckých 
turnajích. 
V neposlední řadě navštivte naši hodovní síň 
a pochutnejte si na pokrmech připravených také 
z produkce našich ekologických zahrad. 
Otevřeno máme každý den kromě pondělí, a to až 
do neděle 30. října 2022. 

V průběhu října bude areál otevřen pouze o ví-
kendech. 

Otevírací doba:
Út – Pá  8:30 – 15 hodin,
So – Ne, svátky  10 – 17 hodin.
V červenci a srpnu je otevírací doba  
prodloužena: Út - Ne 10 - 17 hodin.                 

Naproti vchodu do Centra řemesel můžete zavítat 
také do prodejny Botanicus, která kromě našeho 
klasického sortimentu kosmetiky nabízí také se-
zonní produkci zeleniny. 

Navštívit můžete také naše webové stránky 
www.botanicus.cz, kde naleznete veškeré infor-
mace k návštěvě, kalendář akcí, mapu centra 
řemesel i zahrad, nebo si můžete nakoupit naše 
výrobky online na www.eshop.botanicus.cz. 

Pokladna Centra řemesel: +420 325 553 561
Prodejna Botanicus Ostrá: +420 325 553 559

Centrum řemesel 
a bylinné zahrady Botanicus v Ostré
Máte chuť vyzkoušet si tradiční řemesla? Chcete vidět brusiče kamene při práci, mlýn s vodním kolem, poznat atmosféru 
středověké vesnice? Podívat se, jaké znali lidé bylinky a stromy, zablou dit v bludišti? Navštivte centrum řemesel 
a zahrady Bota nicus v Ostré 

BOTANICUS, SPOL. S R. O.

Ostrá 8, 289 22 Lysá nad Labem
 + 420 325 551 235
 botanicus@botanicus.cz
www.botanicus.cz

MUZEUM LEGA PRAHA

Národní 362/31, 110 00 Staré Město
 +420 777 77 10 70
 praha@muzeumlega.ct
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Trocha čísel pro představu – na ploše 420 m2 

se nachází 20 tematických expozic obsahují-
cích dohromady 3.000 unikátních modelů, kte-
ré jsou složeny z více než 1.000.000 kostiček.
V pražské pobočce jsou pro návštěvníky připra-
veny unikátní modely pražských pamětihod-
ností jako jsou Karlův most, Národní muzeum, 
Staroměstský orloj či Národní divadlo. Nachází 
se zde ale i například Chrám Vasila Blaženého, 
dominanta Rudého náměstí a symbol Moskvy, 
italská Fontána di Trevi či Krteček, vysmátá ne-
mluvná fiktivní postavička stvořená výtvarní-
kem Zdeňkem Milerem a lidový symbol češství. 
Nachází se zde i expozice věnované rytířským 

soubojům, mašinkám, Star Wars, Harrymu Po-
tterovi a mnoho dalších raritních setů. Návštěv-
níci se zároveň dozví něco víc o historii a vývoji 
značky LEGO® a plno zajímavostí navrch. Vědě-
li jste například, že dřív bylo lego dřevěné?
V prostorech muzea máme speciální dětský 
koutek – speciální v tom smyslu, že je určen 
pro návštěvníky všech věkových kategorií, je-
likož věříme, že stavění z lega si užije každý. 
Pokud byste chtěli ve stavění pokračovat i po 
otevírací době, navštivte i naši nadstandardně 
vybavenou prodejnu, kde naleznete aktuální 
LEGO® stavebnice, limitované sety i exkluziv-
ní LEGO® produkty, které se v České republice 

jen stěží shánějí. Obchod je rájem i pro sbě-
ratele minifigurek a hledače náhradních dílů. 
V pražském obchodě jsou k dostání i vybrané 
historické sety pro zapálené sběratele či lego 
investory.

Jak se k nám dostat?
Tramvaj: vystupte na zastávce Národní třída. 
Metro: vystupte na zastávce Národní třída.
Autem: Zaparkovat můžete například na place-
ném parkovišti v ulici Národní nebo na place-
ném parkovišti v Národním divadle.

Otevírací doba
Po-Ne 10:00 – 20:00

Veškeré změny otevírací doby 
jsou pravidelně aktualizovány.

Muzeum lega
Pražské muzeum je největším z celé pětice z hlediska 
rozlohy i počtu vystavěných exponátů. Honosí se 
prvenstvím mezi českými i světovými muzei svého druhu.
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Při pracích na obnově tohoto oblíbeného, ale 
léta zanedbávaného parku se totiž zjistilo, že 
původní zahradu továrníka Přibyla navrhoval 
významný prvorepublikový zahradní architekt 
Josef Kumpán, autor návrhu zámeckého parku 
v Lánech nebo například petřínského Růžového 
sadu. 
Projekt obnovy této klidové a oddychové zóny 
navrhl pro město Ateliér Krejčiříkovi, jedno 
z nejuznávanějších studií zahradní architek-

tury v Česku a Kumpánova zahrada se stala 
skutečnou perlou města Slaný. Najdete zde 
vzrostlé i nově vysázené stromy, trávníky, kvě-
tinové záhony i mlatové cesty, které doplňuje 
řada příjemných vodních prvků: fontánky, chr-
liče i kašna. Nový park se stal pro místní i tu-
risty dalším velmi příjemným odpočinkovým 
místem. Místem, kde se krása přírody potkává 
s lidskou zručností, nápaditostí i pravidelnou 
pilnou prací těch, kdo o zahradu pečují. Najdete 

ji v ulici K. H. Borovského a od července je ote-
vřena denně od 8 do 19 hodin. Mimo sezónu, od 
října do března, do 17 hodin. Vstup do zahrady 
je zdarma.

Foto: Kumpánova zahrada (Jiří Jaroch)

Bartolomějské návrší neboli areál kolem chrá-
mu sv. Bartoloměje je skutečný poklad v cent-
ru města, Jeruzalém na Labi zase kolínský ži-
dovský klenot. Z rozhledny Vodárna, unikátní 
technické a architektonické památky mezivá-
lečné architektury, dohlédnete při dobré vidi-
telnosti až do Krkonoš. 

Abyste mohli navštívit a poznat všechny kolín-
ské památky v klidu a za zvýhodněnou cenu, je 
pro vás připravena společná vstupenka do devíti 
kolínských památek. Zakoupíte ji ve variantách 
základní, snížené a rodinné vstupné s platností 
jeden měsíc od zakoupení a k dostání je v Měst-
ském i Turistickém informačním centru a dále 
na pokladně Bartolomějského návrší a roz-

hledny Vodárna. Do vstupenky jsou zapojeny 
všechny objekty Bartolomějského návrší i Regi-
onálního muzea v Kolíně, synagoga a rozhledny 
Vodárna i Práchovna, která bude opět pravidelně 
otevřena o sobotách a nedělích až do 18. 9. 2022. 
Další tipy na výlety do míst známých i méně zná-
mých v regionu přináší Turistická oblast Kutno-
horsko a Kolínsko. Ta pokračuje již 3. ročníkem 

tradičního Dobrodružného putování, razítkovací 
hry pro celou rodinu. Hrací plány a mapky jsou 
k dispozici opět v informačních centrech a zapo-
jených objektech. Takže sbírejte razítka, odpo-
vězte na otázky, zúčastněte se slosování a získej-
te hodnotné ceny. 
Letní návštěvu Kolína si můžete zpestřit někte-
rým z koncertů či představení Kolínského kul-
turního léta, připravena je řada zajímavých akcí. 
Budeme rádi, když využijete naše letní tipy při 
plánování výletů a přejeme vám mnoho turistic-
kých zážitků. 

Více na www.mukolin.cz 
nebo www.kutnohorskokolinsko.cz

Jedinečný zážitek
v prvorepublikové
zahradě ve Slaném
V červnu letošního roku se ve Slaném, malebném městečku nedaleko od Prahy, 
otevřela malou zahradní slavností Kumpánova zahrada. Proč právě 
Kumpánova? 

Kolín má v létě co nabídnout
Máte pocit, že vás v Čechách už nic nepřekvapí? Nechte se zlákat na výlet do královského města Kolína. Ať už 
přijedete na kole, vlakem, autem či dorazíte pěšky, čeká na vás řada krásných, dosud málo objevených míst. 

INFOCENTRUM POD VELVARSKOU BRANOU
Velvarská 136/1, 274 01 Slaný 1
+420 312 523 448,+420 728 842 924
ic@infoslany.cz
www.infoslany.cz
www.meuslany.cz
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Muzeum historických motocyklů 
• Kašperské Hory
• Železná Ruda
• Bečov nad Teplou
Muzeum historických motocyklů Zdeňka Bálka bylo založeno v roce 1990 
otevřením muzea motocyklů v Kašperských Horách. S postupem času 
a neutuchající sběratelskou vášní pro motocykly k Muzeu historických 
motocyklů v Kašperských Horách přibyly ještě další dvě pobočky, a to v Bečově 
nad Teplou a v Železné Rudě.
V současné době se jedná o jednu z nejrozsáh-
lejších soukromých sbírek motocyklů v České 
republice. A protože od motocyklů už je to na 
jednu stranu jen krůček k automobilům a na tu 
druhou zase k jízdním kolům, k vidění jsou prá-
vě i historická jízdní kola a v některých našich 
výstavních prostorách i automobily. V součtu 
tato sbírka obsahuje přes 200 kusů historic-
kých motocyklů, přes 80 kusů historických 

jízdních kol, několik kusů historických auto-
mobilů, motory a jiné příslušenství.
V jednotlivých muzeích lze najít i mnoho světo-
vých unikátů a rarit. Expozice jsou koncipová-
ny tak, aby zaujaly i děti a dámy. Věříme tedy, že 
si naši návštěvníci výlet do světa předků sou-
časných vozítek nejen užijí, ale objeví i spoustu 
zajímavostí z tohoto kouzelného světa vonícího 
benzinem a olejem.

MOTO MUZEUM

Zdeněk Bálek
 +420 606 737 041
  Moto muzeum
 moto-muzeum.zdenek.balek@seznam.cz
www.historickemoto.cz
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Hrádek
Sídlem Českého muzea stříbra je Hrádek, kte-
rý je v písemnostech poprvé zmiňován v roce 
1312. Hrádek nabízí dva prohlídkové okruhy. 
První z nich je věnován historii města a dru-
hý zpracování stříbra a prohlídce dolu v délce 
250 m. V prázdninových měsících nabízíme 
také mimořádné noční prohlídky dolu a to ka-
ždou středu od 21.30 hodin. Až do konce lis-
topadu můžete na Hrádku shlédnout jedineč-
nou výstavu Česká vrcholná gotika v mode-
lech, která představuje dvacet modelů staveb 
z doby vlády Karla IV., které se nedochovaly, 
nebyly dostavěny nebo změnily svou podobu. 
Modely zhotovili studenti ze Stavební fakulty 
ČVUT podle historických a archeologických 
pramenů. 

Tylův památník
Od  poloviny července nabídneme výstavu Kut-
ná Hora četnická, která bude otevřena v rod-
ném domě Josefa Kajetána Tyla. Zaměří se na 
dějiny četnictva ve městě a na dramatické udá-
losti po atentátu na Heidricha v roce 1942.

Kamenný dům
Doporučujeme též návštěvu Kamenného domu 
s nádherným gotickým průčelím, kde kromě 
stálých expozic a lapidária můžete navštívit vý-
stavu Čaj a stříbro věnovanou umělecky zpraco-
vaným stříbrným proprietám potřebným k pří-
pravě čaje. Také tuto výstavu můžete shlédnout 
do konce listopadu.

České muzeum stříbra 
v královském horním městě 
Kutné Hoře

České muzeum stříbra
Hrádek
Barborská 28, 284 01 Kutná Hora
 +420 327 512 159, mobil: 733 420 366
Kamenný dům
Václavské náměstí 183, 284 01 Kutná Hora
Tylův dům
Tylova 507, 284 01 Kutná Hora
www.cms-kh.cz
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ZÁŽITKOVÉ PUTOVÁNÍ 
HISTORICKÝMI DŮLNÍMI DÍLY
Důl Anna z roku 1789 nabízí projížďky důlním 
vláčkem 260 m dlouhou Prokopskou štolou, 
která směřuje k ústí jámy Prokop hluboké 1600 
metrů, třetí nejhlubší v České republice. Ve štole 
Wasserlauf vás čeká zážitkové putování starými 
důlními díly ze 17.–19. století, kde si mimo jiné 
vyzkoušíte fárání pod zem a historické ruční 
dobývání. V dole Drkolnov se po skluzavce dlou-
hé 51 metrů projedete k obřímu vodnímu kolu 
o průměru 12,4 metru, které je v České republice 
naprostým unikátem. Široká nabídka aktivit na 
vás čeká i na povrchu – například hledání mine-
rálů na odvalu nebo jízda hornickým vláčkem po 
povrchové dráze.

VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO ŠKOLY
Školy se mohou dále objednat na celou řadu 
vzdělávacích programů vedených odbornými 
pracovníky či lektory. Učitelé a jejich žáci se mo-
hou těšit třeba na průzkum podzemí, archeolo-
gickou dílnu, procházku po hornickém městě, 
dále na etnografické, botanické či zoologické 
programy a exkurze. Konkrétní nabídka a objed-
návky: Jana Fialová, fialova-j@muzeum-pribram.
cz, 725 776 433.

MALEBNÝ SKANZEN VE STŘEDNÍM POVLTAVÍ
Jednou z poboček Hornického muzea Příbram je 
Skanzen Vysoký Chlumec. Sestává z obytných, 
hospodářských, technických a drobných sakrál-
ních objektů, které byly do přírodního areálu v údo-
lí potoka postupně přeneseny. Kromě prohlídky 
skanzenu mohou školy využít vzdělávacích pro-
gramů „Na návštěvě v pohádce“, „Jak se staví cha-
lupa“ (objednávky na tel. 733 371 546) či výtvarně 
zaměřených dílen „Skicujeme ve skanzenu“ a „Ma-
lovaný nábytek“ (objednávky na tel. 607 963 459).

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
Hornické muzeum Příbram je místo, kde jde poznání ruku 
v ruce se zážitkem, kde se pobaví a poučí děti i dospělí.  
Ideální cíl pro školní i rodinný výlet!

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI – Březové Hory
  +420 318 626 307
 info@muzeum-pribram.cz
 www.facebook.com/HornickemuzeumPribram
www.muzeum-pribram.cz
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Naučné, pohádkové a poznávací stezky
 v okolí Hradce Králové
Díky nim můžete objevovat a poznávat, něco 
nového se dozvíte a rozhodně se díky nim ne-
ztratíte. Čeká na vás pohádková stezka zámec-
kým parkem okolo zámku Karlova Koruna 
v Chlumci nad Cidlinou (určitě nevynechejte 
také prohlídku zámku samotného), stezka ta-
jemným lesem Svíb na bojišti 1866 na Chlumu, 
Stezka přírodou v okolí Podorlického skanzenu 
v Krňovicích a řada dalších zajímavých nauč-
ných i pohádkových stezek v Městských lesích 
v Hradci Králové.  A jedna úplně, ale úplně nová 
na vás čeká na Stříbrném rybníku – poznávací 
a vzdělávací stezka Po stopách přírody. Je dlou-
há 1 km a plná různých zastavení, kde se dozví-
te něco zajímavého z přírody. Když si v kempu 
Stříbrný rybník na recepci vyzvednete pracovní 
sešit, můžete si začít lámat hlavu s připravený-
mi úkoly.  A pokud úspěšně dorazíte až na ko-
nec, ještě si zacvičte v lesní tělocvičně a občers-
tvíte se U Pytláka.

Questy, městské a turistické hry
Kdo by neměl rád hledačky, honby za pokla-
dem a další pátračky! Kromě jiného se u nich 
totiž můžete seznámit i s různými místními 
zajímavostmi. Hledačka je pro vás připravena 
třeba v Lubně, zkusit můžete i Orebitskou sto-
pu v Třebechovicích pod Orebem. Pokud si sta-
novíte jako cíl návštěvy Hradec Králové, okuste 
hledačku Věnným městem s hradeckým ques-
tem nebo se vydejte po stopách lvů Malou a Vel-
kou lví stezkou. A co víc? Čeká na vás opět lví-

ček Gustík, se kterým můžete celé léto soutěžit. 
Sbírejte samolepky do hrací karty a za celou vy-
plněnou dostanete v Turistickém informačním 
centru odměnu. A pozor! Letos budete hledat 
i bonusové kešky v přírodě. Všechny potřebné 
informace naleznete na www.gustik.cz

Kam za zvířátky
Míst, kam na Hradecku můžete za zvířátky vy-
razit, je mnoho. Co například Zoopark Stěžery 
u Hradce Králové nebo Biopark Štít u Chlum-
ce nad Cidlinou, kde najdete zejména exotická 
zvířátka? Kdo je více mazlivý a rád si zvířátka 
hladí, doporučujeme Hravý Poníkov u Nové-
ho Bydžova. Najdete tu snad všechna domácí 

zvířátka, která můžete nejen hladit, ale i krmit 
a pečovat o ně. Odměnou vám bude projížďka 
na poníkovi. A ve volné přírodě nebo v oborách 
najdete v Městských lesích v Hradci Králové tře-
ba jeleny, daňky, muflony nebo divoká prasata 
Boba a Pepinu. 

Když počasí nepřeje
Propršenou dovolenou nechce nikdo. Někdy se 
to ale stane, proto nevěšte hlavu. Na Hradecku 
máme řadu míst, kde budete mít hlavy i boty 
v suchu. Například muzea a galerie. Pro mnohé 
jde o strašáky v podobě nudných vitrín a obra-
zů, ale u nás tomu tak není. Muzeum východ-
ních Čech kromě tematických výstav otevřelo 
zbrusu novou stálou expozici plnou interaktiv-
ních herních prvků. Tady zabavíte i ty, kteří bez 
mobilu nedají ani ránu a dozvíte se mnoho za-
jímavostí o historii Hradce Králové. Využít mů-
žete i útulnou muzejní kavárnu. Galerie moder-
ního umění vás ohromí barevným a nápaditým 
interiérem velmi dobře propojeným s historic-
kou částí budovy. Bonusem je terasa, ze které 
jsou překrásné výhledy na Hradec Králové. 
Třebechovické muzeum betlémů s pohyblivým 
Proboštovým betlémem je prostě zážitek, který 

jen tak z hlavy nevyženete. Navíc tu zabavíte 
na dlouhé hodiny i svoje děti. Muzeum hraček 
Stuchlíkovi v Novém Bydžově vás zase vrátí do 
doby vašeho dětství a dětství vašich babiček. Je 
skvělé si povídat se svými dětmi o tom, co pro 
vás byla ta nej hračka. 

Netradiční suvenýr
Co přivézt domů jako pozornost babičce nebo 
tetě? To trápí skoro každého. Vyzkoušejte vý-
robky označené jako Regionální produkt Hra-
decko. Skvělým tipem jsou zdravé a chutné 
výrobky z rakytníku rodiny Cvrčkových. A když 
už u Cvrčků budete, vyzkoušejte i jejich osvě-
žující rakytníkovou zmrzlinu. Je prostě… však 
sami zjistíte. Zastavit se můžete pro čokoládu 
Jordis v samém srdci Hradce Králové. Co třeba 
tu s jehličím a jeřabinami? Anebo Hradeckou? 
Když to doplníte výtečnou kávou firmy Lam-
café, uděláte doma kopec parády. Pro dědečky 
a strejdy kupte pivo Klenot a k tomu balíček 
omáček na grilování od Hradeckých delikates, 
aby jim to nebylo líto. Regionálních produktů je 
ale mnohem více!

Skvělé koupání
Hradecko je místem písníků, což samo o sobě 
zaručuje vysokou kvalitu vody, vůni borovic 
a pohodové léto. Kam můžete vyrazit? Smočit 
se na Správčickém písníku je téměř povinnost 
a navíc je tu řada aktivit. Využít můžete šlapad-
la, hřiště na pétanque či  beach, děti budou nad-
šené z nafukovacího ráje.  O Koupališti Lodín 
můžeme s klidným svědomím říct, že cesta sem 
se určitě vyplatí. Příjemný komplex s několika 
bazény a skluzavkami vás bude bavit a zaru-
čeně vás osvěží třeba na cestě na Hrádek u Ne-
chanic. V Městských lázních v Hradci Králové 
si plavání jako takové můžete zpestřit jízdou na 
tobogánu, relaxem ve vířivce nebo houpáním ve 
vlnobití. Bronz pak můžete chytat na přilehlé 
Slunné loučce. Na nejoblíbenějším hradeckém 
koupališti Flošna najdete vodní atrakce jako ba-
zény, tobogány nebo třeba skluzavky a další su-

per aktivity jako je beach, bowlling nebo squash. 
Preferujete-li koupačku v řece, pak plovárna na 
Orlici (Slezská plovárna) je tím pravým místem. 
Najdete tu i půjčovnu lodí a paddleboardů, pře-
kážkovou dráhu Fun Water Park a v neposlední 
řadě taky říční saunu Saunalautta.

Co na Hradecku nesmíte minout, 
aneb TOP 10
•  Zámek Hrádek u Nechanic 
•  Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cid-

linou
•  Podorlický skanzen Krňovice
•  Třebechovické muzeum betlémů 
•  Hradec Králové a jeho historické centrum
•  Nový Bydžov, královské věnné město
•  Biopark Štít, Zoopark Stěžery, Hravý Poní-

kov
•  Bojiště 1866 na Chlumu
•  Archeopark pravěku Všestary 
•  Kaple Zjevení Páně ve Smiřicích

Vše důležité najdete na www.hradecko.eu
FG a IG @visithradecko

Přijeďte na Hradecko,
máme tady všecko
Prázdniny ťukají na dveře, tak kam s dětmi? No přece na výlety.  A kam? No přece na Hradecko. 
Můžete hrát hry, pobavit se u nich, a i trochu vzdělat, sportovat na zdravém vzduchu a protáhnout si tělo v lanových 
parcích, lesních tělocvičnách nebo na kole. Vydejte se za zvířátky nejen proto, že mají hebkou srst, ale že je s nimi 
legrace a při všech těch toulkách Hradeckem možná potkáte i Gustíka

Karlova Koruna Biopark Štít Hrádek u Nechanic

Archeopark pravěku Všestary

Podorlický skanzen v Krňovicích

Městské lesy

Léto s Gustíkem

Muzeum hraček Stuchlíkovi

Třebechovické muzeum betlémů 

Slezská plovárna
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Expozice Muzea nabízí pohled do stoleté historie 
stavebnice, ukazuje unikátní Inventor z dvacá-
tých let, první Merkur z roku 1925 a jeho další 
vývoj – od stavebnice-hračky ke stavebnicím me-
chaniky, mechatroniky a robotiky.
To, že Merkur není jen hračka jasně plyne z fak-
tu, že v o Vánocích v roce 1961 Otto Wichterle 
sestrojil právě z Merkuru první přístroj na výro-
bu kontaktních čoček. Tzv. „čočkostroj“ je sou-
částí expozice.
Multifunkčnost stavebnice nejlépe vynikne při 
prohlídce velkých modelů – od hradu Karlštejn, 
přes polickou radnici nebo vilu Tugendhat po 
model motocyklu Jawa nebo letadla Cesna… 

Vše pak vrcholí ohromným modelem Ocelového 
města (inspirovaným stejnojmenným románem 
Julese Verna), který zabírá téměř 30m2!
V roce 2021 byla otevřena nová část expozice ve 
sklepních prostorech, která je doplněna o zvuko-
vé a světelné efekty. Tady můžete vidět i model 
rypadla, které bylo v 70. a 80. letech na přebalu 
stavebnice.
Muzeum nabízí možnost komentované prohlíd-
ky a tvoření pro objednané skupiny a také Pro-
jektové dny pro školní skupiny. Samozřejmostí je 
dětský koutek pro nejmenší návštěvníky.

Otevírací doba:
denně 9-17 hodin

Další novinkou je rozšířená expozice ča-
sopisu ABC. Populární „ábíčko“ se stalo 
doslova synonymem papírového mode-
lářství v Čechách a expozice v Muzeu 
představuje mimo jiné i autory, 
kteří pro ABC vytvářeli krásné 
modely z papíru.
A k tomu všemu ještě každý po-
slední víkend v měsíci máme pro všech-
ny návštěvníky připravenou interaktivní 
dílničku. A první pondělí v měsíci (mimo hlavní 
prázdniny) je do Muzea volný vstup.
Během léta proběhnou před Muzeem tradiční 
letní akce v rámci projektu Letní Terasa 2022, 
kterou s podporou Muzea a Města Police nad 
Metují pořádá spolek Apeiron. Uvidíte např. do-
kument o Ukrajině režiséra Martina Mahdala, 
grotesky Harolda Lloyda s živým hudebním do-
provodem nebo můžete navštívit výtvarné výsta-
vy fotografky Veroniky Peškové či malířů Adama 
Panáčka nebo Michala Burgeta.
Ve stálé expozici je pro vás připraveno více jak 
1.500 modelů z několika států Evropy.
Pro skupiny nabízíme komentované prohlídky 
s možností tvoření. Pro školní skupiny pak Pro-
jektové dny.

Navštivte Muzeum papírových modelů. Slibuje-
me zážitek LEPŠÍ, NEŽ ČEKÁTE!

Otevírací doba (květen - září):
Denně 9:00 – 17:00

Muzeum stavebnice Merkur 
Muzeum stavebnice Merkur bylo v Polici nad Metují otevřeno v roce 2012 
doslova v sousedství fabriky, kde se legendární kovová stavebnice vyrábí už 
od roku 1920. Prvních pět let pod názvem Inventor s trochu jinou technikou 
spojování dílků. V roce 1925 pak vznikla stavebnice tak, jak ji známe až do 
dnešních dní a pod jménem římského boha obchodu – Merkur.

Muzeum papírových modelů 
Letní sezónu v Muzeu papírových modelů rozzáří výstava 
papírových modelů z dílny Petra Knotka, který je publikuje 

ve svém vydavatelství PK Graphica. Specializuje se na modely těžkých 
automobilů, ale v jeho ateliéru vznikl třeba i model dakarského speciálu 
Tatra, který si u něj objednal přímo „Monsieur Dakar“ Karel Loprais.

MUZEUM STAVEBNICE MERKUR
Tyršova 341, 549 54, Police nad Metují
 +420 491 541 262
 mobil: +420 725 414 742
 museum@merkurtoys.cz
www.merkurpolice.cz
 Muzeum-stavebnice-Merkur-111023981348191
     stavebnicemerkur/
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MUZEUM PAPÍROVÝCH MODELŮ

 MuzeumPapirovychModelu
 +42777 828 657
 info@mpmpm.cz
www.mpmpm.cz
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TŘEBECHOVICKÉ MUZEUM BETLÉMŮ

Masarykovo nám. 1426
503 46 Třebechovice pod Orebem
 +420 495 592 053
 +420 702 175 450
 info@betlem.cz
www.betlem.cz, www.itrebechovice.cz

Kdo dokázal před více než sto lety vymyslet 
a sestrojit betlém, v němž je na 2 000 vyřezá-
vaných dílů? Kdo je autorem dřevěného divadla 
o váze přes jednu tunu, s množstvím hradeb, 
paláců, kostelíků, mlýnů, poustevny a 400 fi-
ligránských figurek lidí a zvířat na ploše 7 × 2 
metry? Je to zásluha tří Josefů – Probošta, Ka-
puciána a Frimla.
Pojďte s námi na výlet do časů, kdy se zrodila 
naše jediná národní kulturní památka, která 
nebyla na objednávku. Což znamená, že vznikla 
bez jakékoli finanční podpory.

Po nedávném generálním zrestaurování je betlém 
jako nový, plně funkční a nesmírně atraktivní 
pro malé i velké, v zimě i v létě. Jde o nejslavnější 
betlém světa, pýchu muzea v Třebechovicích pod 
Orebem i celé České republiky a jeho shlédnutí je 
zážitek na celý život.

Vzniku a historii tohoto světového unikátu je 
věnovaná expozice Příběh Třebechovického 
betlému. Představí další řezby autorů betléma 
Josefa Probošta a Josefa Kapuciána - např. hrad 
Potštejn, vrch Oreb, Beránka Božího a další. No-
vinkou jsou kopie dvou figurek z Třebechovické-
ho betléma, které může návštěvník uvést do po-
hybu pomocí kliky a navíc si může prohlédnout 
i důmyslný mechanismus tohoto řezbářského 
skvostu. A aby byl zážitek co nejdokonalejší, bu-
dete si moci, zásluhou rozpohybovaných figurek 
představujících autory betlémů, jejich práci ales-
poň trochu přiblížit.

Od 30. dubna do 25. září
Nová výstava věnovaná koželužství
— od historie zpracování kůží, přes rozvoj a zánik 
továren až po současnou výrobu kabelek v Tře-

bechovicích dle návrhů 
Dany Morávkové. Můžete 
se těšit na dny otevřených 
dveří se vstupem zdarma, 
dílničky s výrobou ná-
ramků a klíčenek z kůže. 
Chystáme také edukační 
program pro školy a ko-
mentované prohlídky.

Otevírací doba 
(celoroční provoz): 
Úterý–Neděle 9.00 – 

16.30 hodin,
Pondělí zavřeno

KO
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Třebechovice pod Orebem
– město betlémů
Třebechovice pod Orebem vyhledávají milovníci krásných lesů a světoznámého 
muzea betlémů. Jeho nejobdivovanějším exponátem je unikátní Proboštův 
mechanický betlém.
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Františkovy Lázně – cesta do jiné doby
Jako cesta do jiné doby na vás bude působit ná-
vštěva klasicistních Františkových Lázní obklope-
ných rozsáhlými parky a lesoparky. Na výlet vyraz-
te do národní přírodní rezervace Soos připomína-
jící měsíční krajinu. Kdysi tu bývalo slané jezero, 
které se během stovek let přeměnilo v rašeliniště 
a minerální slatiniště s vývěry pramenů a oxidu 
uhličitého v bahenních sopkách. Děti jistě zaujme 
expozice „Dějiny země“, jejíž součástí jsou modely 
prehistorických ještěrů v životní velikosti. Navíc se 
můžete projet důlní úzkorozchodnou dráhou Ka-
teřina, kudy se dříve vozil vytěžený jíl. Máte doma 
milovníky zvířátek? Zoopark Amerika s hřištěm 
a lesoparkem přímo u rybníka, čeká právě na vás. 
Odpoledne si užijete koupání v Aquaforu – největ-
ším vodním ráji pro děti v Karlovarském kraji.

Mariánské Lázně – za Zpívají fontánou
Mariánskými Lázněmi vás po dětské stezce pro-
vedou místní průvodci veverky Ruda a Karolína. 
Projdete historické kolonády, poslechnete si, jak 
zní Zpívající fontána nebo navštívíte park Bohemi-
nium s miniaturami známých staveb z celé repub-
liky. K parku můžete vyjet originální historickou 
lanovkou. Nevynechejte Sochařský pohádkový ráj 
poblíž horní stanice a jen o kousek dál rozhlednu 
Hameliku. V přírodním parku Prelát prozkoumají 
děti fungování mlýnského kola, zablbnou si v dět-
ském srubu nebo se na chvíli promění v indiány. 
Na ty zdatnější čeká opičí dráha nebo menší túra 
ke dvěma nedalekým rybníkům. Sluníčko a poho-
du na písčité či trav naté pláži si užijete na přírod-
ním koupališti Lido. Zapůjčíte si tu i loďku nebo 
šla padlo. 

Karlovy Vary – lanovkou za exotickými Motýly
Ve světoznámém lázeňském městě si projdete 
historické kolonády a ochutnáte léčivé minerální 
prameny i sladké oplatky. Nezapomeňte vyrazit 
lanovkou na rozhlednu Dianu, v jejíž areálu je 
i minizoo a Motýlí dům. Utrhnout si šišku těsně 
pod korunou stromu, zatímco se pod vámi pasou 
jeleni? Jedině v pohádkové Oboře Svatý Linhart 
v Karlových Varech, protkané soustavou visu-
tých mostů. Vy i vaše děti se můžete ve zdejším 
lanovém parku na pár hodin proměnit ve vládce 
džungle. Překonejte desítky lehčích i náročnějších 

překážek a ovládněte zdejší divočinu. Osvěžíte se 
na přírodním koupališti Rolava s travnatými i pís-
čitými plážemi. Areál nabízí i dráhu pro in-line 
bruslaře, beach volejbal či pétanque.

Sokolovsko – centrum řemesel a obří tobogán 

Na statku Bernard v tradičním chebském stylu se 
zábava snoubí s poučením. Zdejší centrum tradič-
ních řemesel připravuje celoročně kurzy z nejrůz-
nějších odvětví českého řemeslnictví, takže ať už 
vás zajímá truhlářství, keramika, včelařství nebo 
cokoli dalšího, nepřijdete zkrátka. Na statku na-
jdete také zookoutek a pravidelně se zde pořádají 
jarmarky, trhy a další akce. To pravé léto si užijete 
na největším přírodním koupališti v kraji Michal 
v Sokolově s obřím tobogánem, vodní trampolínou 
a dlouhou písčitou pláží.

Cheb – historie, sport i kultura
Otisky historie jsou v Chebu vidět na každém kro-
ku. Prohlédnete si historické centrum i Chebský 
hrad – jedinou štaufskou císařskou falc na našem 
území. Příjemné odpoledne strávíte ve Sportov-
ním a rekreačním areálu Krajinka. Malí rošťáci se 
vyblbnou na lanové dráze, sportovce potěší něko-
lik víceúčelových hřišť a odpoledne si užijete spo-
lečný piknik. Zdejší amfiteátr navíc hostí i kultur-
ní akce. V horkých dnech vyrazte k přehradě Je-
senice, kde si užijete příjemný odpočinek. Na své 
si přijdou milovníci relaxace v přírodě, koupání 
i vodních sportů.

Loket – na hrad na kole
Hrad Loket se tyčí na skále v zákrutě řeky Ohře. 
Jako malý tu pobýval král a císař Karel IV. Dnes 
zde spatříte nejstarší český meteorit, výstavu his-
torických zbraní anebo středověkou mučírnu. 
A možná zahlédnete i draka, který údajně přebývá 
v hradní věži. V amfiteátru v podhradí se pořádají 
zajímavé kulturní akce a hned vedle si protáhne-
te tělo v lanovém parku. Pokud trochu zapátráte, 
najdete na jedné ze zdejších vyhlídek i místní ce-
lebritu Zeprase. Do Lokte se snadno dostanete 
vlakem, autobusem nebo na kole. Z Karlových 
Varů sem vede oblíbená cyklostezka Ohře a trasu 
zvládnou i rodiny s malými dětmi. Cestou narazíte 
na Svatošské skály, které připomínají zkamenělý 
svatební průvod a přírodní rodinný areál Sva-
tošky dětský ráj, kde si děti zařádí na vzduchové 
trampolíně, nebo si zajezdí na indiánských koních 
plemene Appaloosa.

TIP: Řeka Ohře je oblíbená také mezi vodáky. 
Je jednou z nejkrásnějších a nejlépe tekoucích 
řek v Čechách! Během plavby můžete navštívit 
několik památek, turistických cílů, nebo se po-
kocháte malebnou přírodou.

Krušné hory – zábava pro malé, adrenalin pro 
náročné
Vezměte děti na Boží Dar, kde začíná Ježíškova 
cesta. Vede přes třináct zastávek u domečků Je-
žíškových pomocníků, kde na děti čekají zajímavé 
a napínavé úkoly. Na Božím Daru ještě zůstaňte. 
V Areálu Novako si zajezdíte na horské koloběžce 
nebo terénní káře. Užijete si trampolíny, skluzavky 
i lanové centrum s dětským hřištěm. Adrenalino-
vou nálož dostanete v areálu Plešivec s lanovým 
centrem, obří houpačkou a volným pádem. Menší 
návštěvníci si užijí plešiveckou mýtickou stezku 
plnou strašidel a příběhů. Milovníci jízdy na terén-
ních kolech či koloběžkách si vychutnají místní 
horské traily. Další trailparky najdete třeba na Klí-
novci a Bublavě. Až se budete chtít po náročném 
dní rozplynout ve vířivce, vyrazte si odpočinout do 
saunového a aquacentra Agricola v Jáchymově.

#mozaikazazitku

Vaše cesta za zážitky začíná na 

www.zivykraj.cz

Léto v Karlovarském kraji
Výlety plné zábavy pro celou rodinu
Karlovarský kraj je světově proslulý lázeňstvím a přírodními léčivými vodami. Jeho ráz utváří i nedotčená příroda 
a divoké hory. Chystáte se vyrazit za odpočinkem u vody či uprostřed svěží přírody? Plánujete letní dovolenou s dětmi 
a přemýšlíte, jak zabavit neúnavné rošťáky, hloubavé malé vědce a nadšence do zvířátek? Nechte se inspirovat našimi 
tipy a sestavte si letní dovolenou plnou zážitků v Karlovarském kraji.

Františkovy Lázně Motýlí dům v Karlových Varech Areál Krajinka

Areál Svatošky dětský ráj

TrailPark Klínovec

Boží Dar – terénní káry

NPR Soos

Park Boheminium

Hrad Cheb

Koupaliště Michal

Statek Bernard
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Rovněž se stalo jakousi tradicí, že se do Kralup 
za letními radovánkami sjíždějí lidé z širokého 
okolí. Na své si zde přijde opravdu každý.  
Plavecký bazén se skokanskou věží je rozdělen 
na zóny pro kondiční a rekreační plavce, na-
opak vedlejší bazén slouží hlavně dětem. Jeho 
ústřední atrakcí je především tobogán se sklu-
zavkou a dalšími zábavnými prvky (např. vířivá 
sedačka). Protože je prostřední bazén mírně sva-
žitý, rády ho využívají také maminky s malými 
dětmi. Pro nejmenší návštěvníky je pak určeno 
brouzdaliště s malou skluzavkou a nosorožcem 
stříkajícím vodu. Kromě vodních atrakcí nabízí 
areál také dětské hřiště s houpačkami, písčitý 
kurt na beach volejbal, ale i tartanové hřiště na 
další sporty. Doplňující servis nabízí půjčovnu 
lehátek a různých sportovních potřeb. Součástí 
areálu je i letní restaurace s bohatým sortimen-
tem nápojů a pokrmů. 

Letní koupaliště zahájilo sezonu 8. 6. 2022. Po-
kud počasí dovolí, zůstane otevřené až do kon-
ce září. Aktuální informace lze sledovat na webu 
http://sportkralupy.cz/

LETNÍ KOUPALIŠTĚ 
KRALUPY NAD VLTAVOU
Letní koupaliště se nachází na pravém břehu řeky Vltavy. Místní areál, který 
patří široko daleko k nejmodernějším plaveckým stánkům, bývá využíván nejen 
rodinami s dětmi, ale také sportovními oddíly. 

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

ZÁMEK ZRUČ NAD SÁZAVOU
A INFORMAČNÍ CENTRUM

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

INFOCENTRUM ICAFÉ
Mostní 22
278 01 Kralupy nad Vltavou
www.infokralupy.cz

LLEETT    MMĚĚSSTTAA

11990022        22002222-

112200  

Každé patro věže je interaktivní a z výšky 20 me-
trů je překrásný výhled na zámecký areál a na 
unikátní Vodácké muzeum. V podkroví zámku 
naleznete expozici Svět kostiček a panenek a vel-
kou hernou budou nadšeny hlavně děti.

Můžete navštívit s rodinou dětské hřiště, na kte-
rém je kromě nezbytných prolézaček, houpaček, 
kolotoče a pískoviště také unikátní kuličková 
dráha a dopravní hřiště.

Zámek lze navštívit denně od května do září, 
v dubnu a říjnu o víkendech, mimo sezónu je 
zámek otevřen po předchozí dohodě.

Zámecký areál Zruč nad Sázavou
– objevte nové místo
Městu dominuje zrekonstruovaný pseudogotický zámek. Navštívíte zde dobové interiéry „Krále železnic“ Jana Schebka. Děti potěšíte 
návštěvou Zábavné stezky rytíře Miloty Kolowrata, kde si v zámeckém příkopu vyzkouší střílení z luku nebo lov ryb. Zábavně naučnou 
stezkou zámeckým parkem s mnoha úkoly a zastaveními dojdete k nově zpřístupněné Kolowratské věži.
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Dubí je malebné horské městečko na Teplicku, 
které se může pochlubit nejen krásnou příro-
dou v okolí s nesčetnou variací turistických 
a běžkařských stezek, ale také lázněmi a boha-
tou kulturní tradicí. Ne nadarmo se mu přezdí-
vá Brána Krušných hor. 
Vedle reprezentativních Tereziných lázní se 
v minulosti o proslulost města za hranicemi re-
gionu zasloužila zdejší vyhlášená výroba porce-
lánu a zejména oblíbeného Cibuláku, který se 
tu vyrábí dodnes. Dlouhou tradici porcelánové 
produkce v Dubí připomíná moderní objekt 
Městského informačního centra se stálou ex-
pozicí porcelánu, který najdete v Tovární ulici. 
Tento tzv. Dům porcelánu s modrou krví ský-
tá stálou expozici, která seznámí návštěvníka 
s historií výroby porcelánu ve městě i v celém 
Podkrušnohoří. Vedle toho zde až do 31. srpna 
můžete navštívit výstavu DOLCE VITA sklářské-
ho výtvarníka a designéra Lukáše Jabůrka. 
Dubí se také pyšní unikátní architektonickou 
památkou, a tou je kostel Neposkvrněného po-
četí Panny Marie, který je novogotickou nápodo-
bou kostela Santa Maria dell´Orto v Benátkách 
a dnes je považován za nejseverněji položenou 
památku italského stavitelského umění. V sou-
časnosti se tu konají pravidelné varhanní kon-
certy a Varhanní léto osvěží také kulturní sezó-
nu 2022. Můžeme se těšit hned na čtyři varhan-
ní koncerty v podání renomovaných českých 
hudebníků. V zázemí dubského kostela Panny 

Marie proběh-
ne v podvečer 
19. srpna také koncert houslového virtuóze Vác-
lava Hudečka, který zahájí nabitý program Dub-
ských slavností. Ty jsou vždy hlavní kulturní 
událostí roku ve městě a každoročně je navštíví 
na tisíce diváků z Dubí i širšího okolí. Letos se 
budou konat 20. a 21. srpna ve sportovním are-
álu v Dubí – Bystřici a můžeme se těšit na popu-
lární interprety jako je Michal Hrůza s kapelou, 
Anna K, Petra Janů, skupina Olympic a další 
známé tváře. 
Dozvuky letních akcí pro veřejnost zachytíte 
ještě na podzim, kdy se od 16. do 18. září koná 
další významná událost a tou je Slavnost kostela 
u příležitosti 116. výročí posvěcení kostela Pan-
ny Marie v Dubí. Nenechte si tedy ani v září ujít 
víkend v Dubí nabitý koncerty a zábavou. 
Až budete v létě přemýšlet kam za kulturou, hle-
dat program pro nejmenší nebo plánovat výlet, 
vzpomeňte si na Dubí. Brána Krušných hor je 
otevřená pro všechny. 

Pozvánka do Dubí
Brána Krušných hor chystá léto nabité kulturou

Valdštejnský zámek
nabízí stálé expozice a zajímavé výstavy
Dnešní tvář jedné z dominant Litvínova vtiskl architekt F. M. Kaňka na přání 
Jana Josefa z Valdštejna. Zámek byl dostavěn v roce 1742, a to za působení 
dalšího ze známého šlechtického rodu Františka Josefa Jiřího z Valdštejna.

Poznejte Ústí jednoduše
Město Ústí nad Labem leží v překrásné krajině Labského údolí na severu České 
republiky v srdci Chráněné krajinné oblasti České středohoří a nabízí velké 
množství zážitků a možností trávení volného času.

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM
Mírové náměstí 1/1, Ústí nad Labem
 +420 475 271 700
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Litvínovský zámek je nyní přístupný veřejnosti 
po celý rok. Pozornost si zaslouží stálá expozi-
ce přibližující historii nejen samotného zám-

ku, ale i života a práce místních obyvatel v prv-
ní manufaktuře na sukno ve střední Evropě. 
Ta je doplněna zvětšenými grafikami, znázor-
ňujícími právě výrobní proces v LITVÍNOVSKÉ 
HRABĚCÍ MANUFAKTUŘE. Na mladší historic-
kou dobu odkazuje výstava HISTORIE VÝRO-
BY HRAČEK HUSCH vyráběné v Litvínově v le-
tech 1925-1938. Stávající výstava je doplněna 
o nové exponáty a velké elektrické kolejiště se-
stavené z železničních hraček HUSCH. Hračky 
zapůjčili sběratelé M. Smaha a M. Widenský.  
Aktuálně je v prostorách instalováno i několik 
výstav. V první řadě se jedná o novou výsta-
vu, nesoucí název LITVÍNOVSKÉ ZÁMECKÉ 
IMAGINÁRIUM DIVADLA BRATŘÍ FORMANŮ 
A JEJICH PŘÁTEL, která bude přístupná do 
30. října. Díky nápadům přátel bratří Forma-
nů a jejich divadla se zámek Valdštejnů promě-
nil imaginária jako stvořené. V každé místnosti 
se před návštěvníky otevírá úplně jiný svět. 
Střídá se maňáskové divadlo, les s bystřinou, 
herny plné dřevěných hraček, o pár metrů dál 
se ocitnete u moře. V neposlední řadě stojí za 
prohlídku stálá expozice SOCH STANISLAVA 
HANZÍKA. Zajímavostí je, že se některé z jeho 
vystavovaných soch objevily v českém filmu 
Pupendo.
Vstupné: děti a studenti 30 Kč, důchodci 50 Kč, 
dospělí 90 Kč, rodinné vstupné 150 Kč.

Hojně navštěvovaným místem je areál výletního 
zámečku Větruše, kde si na své přijdou děti i do-
spělí. K posezení a skvělému jídlu láká restaurace 

s vyhlídkovou terasou. Nepřehlédnutelná je také 
30 m vysoká věž, která slouží jako rozhledna a je 
z ní překrásný výhled na Labské údolí i samotné 

město. Pro lepší orientaci jsou ve věži umístě-
ny panoramatické fotografie s označením zají-
mavých míst. Dalším lákadlem tohoto areálu 
je zrcadlové a přírodní bludiště, dětské hřiště 
a sportoviště. V zrcadlovém bludišti se návštěv-
níci mohou pobavit pohledem do křivých zrcadel 
nebo si prohlédnout expozice ve výstavní části. 
V sousedství zrcadlového bludiště se návštěvníci 
ztratí v labyrintu zelených tújí přírodního bludiš-
tě. Sportoviště tvoří dvojice tenisových kurtů a ví-
ceúčelové hřiště na košíkovou či odbíjenou. Děti 

se při návštěvě Větruše zabaví v dětském koutku 
s prolézačkami. Větruše je rovněž vynikajícím vý-
chozím místem pro výlety do přírody. Začínají zde 
dvě naučné stezky (Větruše – Vrkoč a Větruše po-
praviště – Ústecké podzemí) i další turistické trasy. 
A to stále ještě není všechno. Z obchodního centra 
Forum sem turisty dopraví lanová dráha, která se 
pyšní třemi republikovými NEJ. Jedná se o nej-
modernější kyvadlovou dráhu s nejmodernějšími 
kabinami a o nejdelší osobní lanovku bez podpěr. 
K návštěvě láká rovněž Zoologická zahrada Ústí 
nad Labem umístěná v přírodním areálu na úpa-
tí Mariánské skály na ploše 26 ha. Návštěvníci 
mohou vidět nejen pestrou kolekci zvířat celého 
světa, ale také mnohá komentovaná krmení, pro-
jet se vláčkem nebo navštívit prodejnu suvenýrů. 
Novinkou letošního roku je nově chovaný druh 
zvířete - mravenečník čtyřprstý, který je k vidění 
v exotáriu. 
Zkazí-li se počasí, je ideálním místem k návštěvě 
Muzeum města Ústí nad Labem, které nabízí více 
než 2000 metrů čtverečných výstavních ploch. 
Na většině z nich je v současnosti interaktivní 
a úspěšná expozice Naši Němci, spravovaná spo-
lečností Collegium Bohemicum. V ostatních vý-
stavních prostorech se konají výstavy, reflektující 
rozličná témata zdejšího regionu. 
Sportovně založení návštěvníci města jistě rádi 
zavítají do Plaveckého areálu Klíše. Krytá hala 
disponuje 50m plaveckým bazénem a dále dět-
ským bazénem se skluzavkou. Venkovní areál na-
bízí bazény s termální vodou, obří dvoudráhovou 
skluzavku, dětské hřiště a spoustu atrakcí pro 
děti i dospělé. Jak v krytém, tak ani ve venkovním 
prostoru, nechybí občerstvení či doplňkový prodej 
pomůcek do vody. 
Všechna zmíněná místa je možné navštívit v rám-
ci zvýhodněného balíčku vstupenek TicketPack, 
který lze zakoupit v mobilní aplikaci SEJF nebo 
nově v papírové verzi na pokladnách jednotlivých 
turistických cílů. Více informací o tomto zvýhod-
něném balíčku vstupenek je k nalezení na www.
usti-nad-labem.cz nebo na pokladnách zapojených 
objektů. 

ÚSTÍ

zdarma ke stažení zde

aplikace SEJF

startujem

e1.6.2022

Zvýhodněný balíček 
vstupenek zakoupíte 
v mobilní aplikaci SEJF 
nebo NOVĚ na pokladnách 
jednotlivých turistických cílů:

Platnost 14 dní od zakoupení.
Více informací na
www.usti-nad-labem.cz

ušetříte více než 40 %

   vstupné do zoo 
(Zoologická zahrada Ústí nad Labem)

  vstupné do městského muzea 
a zrcadlového bludiště na Větruši 
(Muzeum města Ústí nad Labem)

  jízdné na lanovou dráhu – obousměrné
(Dopravní podnik města Ústí nad Labem)

letní sezóna – celodenní vstupné do venkovního areálu na Klíši
zimní sezóna – dvouhodinové vstupné do krytého areálu na Klíši
(Městské služby Ústí nad Labem)

MĚSTSKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Tovární 620/15a
417 01 Dubí
 774 860 544; 774 028 998; 775 889 400
 infocentrum@mesto-dubi.cz
www.mesto-dubi.cz

ZÁMEK VALDŠTEJNŮ

Zámek Valdštejnů
Mostecká 1, 436 01 Litvínov
+420 603 151 600
 pruvodce.zamek@mulitvinov.cz
www.mulitvinov.cz
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V České republice je Památník Terezín jedinou 
institucí svého druhu. Jeho posláním je ucho-
vávat památku obětí rasové a politické perzeku-
ce v letech nacistické okupace, rozvíjet muzejní, 
výzkumnou a vzdělávací činnost, jakož i pečovat 
o místa spojená s utrpením a smrtí desetitisíců 
obětí vlády násilí. 
V letošním roce si Památník Terezín připomíná 
75 let své existence, o zřízení památníku v Te-
rezíně rozhodla vláda Československa 6. května 
1947. Památník Terezín si připomene toto výročí 
výstavou Památník Terezín v proměnách času 
1989 – 2022, dokumentující historii a vývoj pa-
mátníku po roce 1989. Výstava bude zahájena 2. 
června. Ústřední pietní akce Terezínská tryzna se 
v letošním roce uskuteční 15. května.

Objekty Památníku Terezín přístupné návštěv-
níkům: 
Malá pevnost • věznice gestapa • Národní hřbi-
tov Město Terezín • židovské ghetto • Muzeum 
ghetta • bývalá Magdeburská kasárna • Židov-
ská modlitebna • Kolumbárium a ústřední már-
nice ghetta • Židovský hřbitov s krematoriem 
(kompletní seznam objektů na www.pamatnik-te-
rezin.cz)

Návštěvu lze absolvovat individuálně a bez 
předchozího objednání nebo v rámci prohlídky 
vedené průvodci Památníku Terezín. Prohlídka 
s průvodcem je zahrnuta v ceně vstupného a do-
poručujeme její rezervaci na stránkách https://
www.pamatnik-terezin.cz/rezervace. 
Na možnosti prohlídky se lze doptat i na místě, 
nicméně bez garance takové možnosti. 

Doporučení pro návštěvu
Návštěvníkům, kteří plánují strávit v Terezíně 
kratší dobu, např. dopoledne nebo odpoledne, 
doporučujeme prohlídku Malé pevnosti s prů-
vodcem nebo dále i s individuální návštěvou mu-
zejních objektů bývalého ghetta – časová nároč-
nost 2 – 4 hodiny.
V případě celodenní návštěvy doporučujeme ob-
jednat průvodce do Malé pevnosti i do bývalého 
ghetta, s následnou návštěvou muzejních objektů, 
časová náročnosti cca 6 hodin.

Otevírací doba: 
MALÁ PEVNOST:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 8:00–16:30
• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: denně 8:00–18:00

MUZEUM GHETTA A MAGDEBURSKÁ KASÁRNA:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.:denně 9:00 – 17:30
• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: denně 9:00 – 18:00

KREMATORIUM:
v sobotu zavřeno
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: 10:00 – 16:00
• Letní čas – 1. 4.–31. 10.: 10:00–18:00
V době oběda: 30 min. polední přestávka (pohybli-
vá - dle aktuální návštěvnosti)

KOLUMBÁRIUM, OBŘADNÍ MÍSTNOSTI 
A ÚSTŘEDNÍ MÁRNICE:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:00
• Letní čas – 1. 4.– 31.10.: denně 9:00–18:00

MODLITEBNA Z DOBY TEREZÍNSKÉHO GHETTA 
A REPLIKA MANSARDY, BÝVALÁ VÁHA:
• Zimní čas – 1. 11.–31. 3.: denně 9:00–17:30
• Letní čas – 1. 4.– 31.10.: denně 9:00–18:00
Zavírací dny ve všech objektech:
24. 12.– 26. 12. a 1. 1.

Otevírací doba se mění na letní a zimní v den
následující po změně času na letní a zpět (říjen
a březen). Data 31. 10./1. 11. a 31. 3./1. 4. jsou

tedy pouze orientační!

Jak se k nám dostanete?
Památník Terezín leží nedaleko dálnice D8 
a exitu 35 ve směru Doksany (pro směr 
z Prahy), případně exitu 45 ve směru Lovosi-
ce, Litoměřice (pro směr od Ústí nad Labem). 
Přímý autobus jezdí z Prahy, z nádraží Praha 
Holešovice, zastávka je buď u Malé pevnosti 
(U Památníku) nebo na náměstí v Terezíně.

Památník Terezín,
národní kulturní památka
státní příspěvková organizace
Památník Terezín vznikl v místech utrpení desetitisíců lidí původně jako 
Památník národního utrpení roku 1947 z iniciativy vlády znovu obnoveného 
Československa. Na území Malé pevnosti – bývalé věznice pražského gestapa 
a Velké pevnosti, dnešního města – židovského ghetta v období 2. světové války.
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Muzeum loutek
Muzeum loutek v centru Plzně vypráví příběh 
plzeňského loutkářství od kočovných počátků 
až do současnosti. Jaké bylo první plzeňské di-
vadlo? Setkali se na jednom jevišti Josef Skupa 
a Jiří Trnka? Na tyto a další otázky odpoví třípa-
trová expozice Muzea loutek. Expozice je navíc 
doplněna divadlem, ve kterém si každý návštěv-
ník může vyzkoušet, jaké to je, být loutkoher-
cem. V nabídce muzea jsou výukové programy 
pro školy, zážitkový rodinný program i naroze-
ninové oslavy a rodinné vstupné. 

www.muzeumloutek.cz

Za zvířecím dobrodružstvím 
Děti, které mají rády zvířátka, si přijdou v Pl-
zeňském kraji opravdu na své! Plzeňská zoo 
patří mezi nejkrásnější v Čechách, chová na 
1300 druhů zvířat a k vidění jsou i ty nejvzác-
nější. Zoologická zahrada sousedí s Dinopar-
kem s obrovskými modely pravěkých dinosau-
rů a také unikátní botanickou zahradou. Zába-
vu tu najdou malé i větší ratolesti. Naprostým 
unikátem jsou v Plzeňském kraji návštěvnická 
centra na Šumavě, kde můžete pozorovat zví-
řata v jejich přirozeném prostředí. Centrum 
u Srní je zaměřené na výběh vlků. 

www.zooplzen.cz
www.npsumava.cz 

Techmania Science Center
a 3D planetárium
Jak funguje svět kolem nás, se dozvíte 
v Techmanii. Experimentům se meze nekladou, 
interaktivní exponáty vaše děti nadchnou. Fy-
zika, chemie, přírodní jevy, matematika, to vše 
a ještě mnohem více je pro malé návštěvníky 
velkým dobrodružstvím. Techmania Science 
center najdete ve zrekonstruovaných historic-
kých budovách a továrních halách plzeňské 
Škodovky. Desítky interaktivních exponátů 
vás zavede do hlubin země, objasní fungování 
lidského těla, přírodních zákonů a dalších zají-
mavostí. Kromě Science centra můžete navští-
vit také moderní 3D planetárium a poznávat 
vesmír prostřednictvím 3D filmů promítaných 
v kopuli, která tvoří dominantu vnitřního pro-
storu budovy. 

www.techmania.cz

Offpark Sušice
Spoustu zábavy si užijete v dětském lanovém 
parku v Sušici, kde si děti mohou vyzkoušet 
lezení s profesionálním instruktorem, které 
zabere asi hodinu včetně zaškolení. Překážky 
jsou přizpůsobené malým návštěvníkům, kte-
ří zdolávají více než desítku lanových překážek 
a přitom okusí trochu zdravého adrenalinu. 
Offpark nabízí lezení a další adrenalinovou zá-
bavu také pro dospělé. S většími dětmi můžete 
v letních měsících vyrazit také na rafting na 
řeku Otavu nebo vyzkoušet cyklo traily v okolí 
Sušice.

www.offpark.cz

bavte se s dětmi v Plzeňském kraji

Vedle výstavní činnosti muzeum pořádá přednášky, 
komentované prohlídky, výukové programy, tvůrčí 
dílny, jarmarky, příměstské tábory, odborné seminá-
ře a konference. Své reprezentativní prostory nabízí 
k pořádání svatebních obřadů, koncertů a jiných kul-
turně společenských akcí. V muzeu jsou zastoupeny 
tyto vědní obory: Archeologie, Botanika, Etnografie, 
Historie, Novověké dějiny, Paleontologie, Pravěk, 
Starověké dějiny, Umělecké řemeslo a Zoologie. Sou-
částí historické budovy muzea je rozsáhlá knihovna 
se studovnou. Často vyhledávaným místem pro různé 
společenské události je zdejší přednáškový sál. Zápa-
dočeské muzeum v Plzni se právem řadí mezi úspěšné 
a vyhledávané instituce. Svědčí o tom jednak zvyšující 
se zájem veřejnosti o dění v něm, ale i několik ocenění, 
která muzeum získalo v rámci prestižní národní soutě-
že Gloria musaealis. 

Hlavní budova ZČM
otevřeno úterý–neděle 10:00–18:00, www.zcm.cz
Kopeckého sady 2, Plzeň, tel. +420 378 370 111, GPS: 
49°44’41.782”N 13°22’45.436”E
Návštěvník zde může navštívit stálé expozice Pohledy 
do minulosti Plzeňského kraje – Archeologie a Histo-
rie, Plzeňská městská zbrojnice a expozici Umělecké 
řemeslo/Užité umění. Konají se zde stejně jako v ostat-
ních pobočkách také krátkodobé výstavy.

NÁRODOPISNÉ MUZEUM PLZEŇSKA 
Národopisné muzeum Plzeňska – pobočka Západočes-
kého muzea v Plzni je z důvodu rozsáhle rekonstrukce 
dlouhodobě uzavřeno. 

MUZEUM LOUTEK V PLZNI 
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00 – 
18:00, www.zcm.cz
Náměstí Republiky 23, Plzeň, tel. +420 378 370 800, 
GPS: 49°44’46.713”N 13°22’36.913”E
K vidění je stálá expozice „Příběh na niti“. První část 
expozice mapuje vývoj plzeňského loutkářství od počát-
ku do konce 19. století, kdy vzniklo první stálé loutkové 
divadlo zvané Škodovo. Druhé patro je věnováno feno-
ménu tzv. rodinných divadélek. Významná část expo-
zice patří Loutkovému divadlu feriálních osad, v němž 

působili umělci jako např. Karel Novák, Josef Skupa 
nebo Jiří Trnka. Na jeho jevišti také poprvé stanuly 
loutky Spejbla a Hurvínka. Atmosféru divadla Karla 
Nováka v době jeho největší slávy evokuje nově vytvo-
řený „loutkomat“ s vybranými marionetami z původní-
ho fundusu. Ve třetím patře je představeno současné 
profesionální Divadlo Alfa a jeho loutky z mnoha oce-
ňovaných autorských inscenací. Závěr prohlídky patří 
amatérským souborům.  

MUZEUM CÍRKEVNÍHO UMĚNÍ 
PLZEŇSKÉ DIECÉZE
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 10:00 – 
18:00, www.zcm.cz , (Pouze sezónní provoz: duben – ří-
jen!)
Františkánská 11, Plzeň, tel. +420 378 370 900, GPS: 
49°44’44.466”N, 13°22’41.380”E
Muzeum nabízí návštěvníkovi stálou expozici „Po 

stopách víry františkánským klášterem“ a nachází 
se v objektu původně minoritského a posléze františ-
kánského kláštera v Plzni, jedné z nejvýznamnějších 
a nejstarších středověkých památek města. Vystavena 
jsou zde významná výtvarná díla přibližující historické 
a svaté osoby, některé události ze života svatých a dějin 
spásy člověka. Představena je Panna Maria, apoštolové, 
světci i život Krista. Část expozice je věnována plzeň-
ské diecézi. Expozice rovněž přibližuje liturgický rok 
a svátosti. Za vrchol prohlídky je považována „klenot-
nice“ vystavující nejcennější umělecká díla evropské-
ho významu, liturgické předměty a roucha z farností 
Biskupství plzeňského a depozitářů Západočeského 
muzea v Plzni. V rámci prohlídky je návštěvníkům 
zpřístupněna kapitulní síň s původními gotickými ná-
stěnnými malbami, kaple sv. Barbory, křížová chodba, 
letní refektář a mobiliář původní knihovny.

 MUZEUM DR. BOHUSLAVA HORÁKA 
V ROKYCANECH
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno úterý – neděle 8:00 – 
12:00 a 12:30 - 16:00, www.zcm.cz
Nám. J. Urbana 141, 337 01 Rokycany
 (+420) 378 370 700.
Muzeum nabízí prohlídky celoročně dostupných ex-
pozic: 
•  Železářská výroba na Rokycansku a Podbrdsku
•  Bydlení na Rokycansku
•  Příroda pro budoucnost
•  Otisky času
•  Měšťanská a šlechtická domácnost  
•  Rokycansko v minulosti  

VODNÍ HAMR DOBŘÍV
(pobočka ZČM v Plzni) otevřeno: duben - říjen (sezónní 
provoz) út - ne 9 - 17 hod.
+420 378 370 702 - objednávky, +420 777 366 391 - 
správce objektu, hamr@zcm.cz

Dobřívský horní hamr je 
největší a nejvýznamněj-
ší památka svého dru-
hu v ČR. Dnešní zděná 
budova byla postavena 
začátkem 19. století na 
místě starších dřevěných 

hamrů z let 1658 a 1701. Bohaté strojní vybavení po-
chází z 19. století. Původně se v hamru zkujňovalo vy-
sokopecní surové železo, ze kterého se vykovávaly tyčo-
vé polotovary. Po rozšíření modernější ocelářské tech-
nologie přešel hamr koncem 60. let 19. stol. na výrobu 
těžkého kovaného nářadí. Ve druhé polovině 20. století 
byla výroba v hamru i v huti pod ním zastavena. Pro-
stor hamru se stal muzejní expozicí, která slouží jako 
doklad staré průmyslové výroby.

Západočeské muzeum v Plzni
Dnešní Západočeské muzeum v Plzni bylo založeno v roce 1878. 
Rozsahem historických, uměleckoprůmyslových i přírodovědných 
sbírek patří k největším muzejním ústavům v České republice. 

Projekt „Plzeňský kraj atraktivní“ je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky z programu Ministerstva pro místní rozvoj. 
Veškeré informace o muzeích a další tipy na výlety čtenáři naleznou na webovém portálu www.turisturaj.cz. 
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Nabídky
z Mariánských lázní

LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁNSKÉ LÁZNĚ A.S.

Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně
 + 420 354 655 501-9
  marienbad@cz.ensanahotels.com
www.ensanahotels.com

Letní rodinná dovolená v Mariánských Lázních
Relaxace pro rodiče, zábava pro děti. U nás se nudit nebudete. 

CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, HVĚZDA, PACIFIK, SVOBODA
Ensana Health Spa Hotels

Cena pro 2 dospělé osoby a 2 děti do 14 let / pobyt:
1x dvoulůžkový pokoj + 2x přistýlka: 12 000 Kč / 3 noci,  24 000 Kč / 6 nocí
2x dvoulůžkový pokoj: 18 000 Kč / 3 noci,  36 000 Kč / 6 nocí

Délka pobytu: 3 noci / 6 nocí
Platnost nabídky: do 31.10.2022

Pobyt zahrnuje:
Ubytování:
•  3 noci / 6 nocí ve dvoulůžkových nebo rodinných pokojích kategorie Komfort nebo Superior 

se sprchou nebo vanou, televizí, telefonem, wifi, minibarem, sejfem, fénem, županem

Stravování:
•  Polopenze – snídaně a večeře
•  Obědy za doplatek 250 Kč/os./den (Centrální Lázně, Hvězda, Pacifik), 200 Kč/os./den (Svo-

boda)

Lázeňské procedury:
•  1x solná jeskyně pro celou rodinu v ceně

Volnočasové aktivity pro děti a rodiče:
•  Hotelový bazén s whirlpoolem a saunami
•  Premier fitness centrum
•  Půjčovna elektrokol a koloběžek – za poplatek
•  Tenis - za poplatek pronájem tenisových kurtů, možnost výuky tenisu
•  Nordic walking - za poplatek půjčovna holí 
•  Venkovní fitness, houpačky, sportovní hry
•  Koupaliště Lido
•  Přírodní park Prelát

Ensana Marienbad karta výhod: 
•  Slevy a výhody pro naše hosty

All inclusive pobyt v Mariánských Lázních
Přijeďte k nám s rodinou a zažijte dovolenou snů. O vše se postaráme.

BUTTERFLY 
Ensana Health Spa Hotel

Cena: od 1 700 Kč osoba/noc
Minimální délka pobytu: 1 noc
Platnost nabídky: do 2.10.2022

Pobyt zahrnuje:
•  Ubytování s all inclusive stravováním
•  V průběhu dne je zajištěno malé občerstvení a nealko nápoje mezi snídaní, obědem a večeří
•  Obědy a večeře zahrnují nealko nápoje, pivo, víno, kávu a čaj 
•  Vybrané nápoje jsou k dispozici také v Lobby baru v době od 17:00 - 22:00 
•  Vstup do hotelového bazénu, vířivky a fitness koutku
•  Dětský klub s denním animačním programem v závislosti na počasí a dle počtu a věku 

dětí (do 4 let s dohledem rodičů)   
•  Zábavné aktivity, kreativní a výtvarná činnost
•  Venkovní aktivity v parku
•  1x týdně soutěž rodičů a dětí v bazénu
•  1x týdně večer taneční akce 

Sleva v hotelu Butterfly až 20% 
dle počtu objednaných nocí
•  Zůstaňte 3 noci – ušetříte 10 %
•  Zůstaňte 4 noci – ušetříte 15 %
•  Zůstaňte 5 nocí – ušetříte 20 % 

Podrobnější informace a rezervace: 
www.ensanahotels.com

S malými dětmi určitě nesmíte vynechat poznáva-
cí trasu s veverkou Karolínou. S těmi staršími bu-
dete muset vyřešit tajnou misi a stát se agentem 
veverčáka Rudolfa. Nezapomeňte si pořídit pohár-
ky na minerální prameny, protože až budete sbírat 
šnekešky s naším Ferdou Pramencem, budete je 
potřebovat. Znalosti literatury – své i vašich dětí – 
si můžete ověřit na Stezce spisovatelů. Připraveny 
jsou pro vás tři úrovně kvízu a obejít všech jede-
náct panelů rozhodně najednou nestihnete. Bude-
te totiž muset zajít i do vzdálenějších míst. Cestou 
můžete studovat vzácné dřeviny a dvě stě let staré 
stromy. Na ně vás upozorní unikátní porcelánové 
destičky s QR kódem, pod kterým se skrývají další 
informace. 
Při tom všem luštění a zkoumání naleznete v okol-
ních lesích množství udržovaných pěších tras, 
které vás zavedou nejen k nádherným výhledům 
na město, ale i do divokých míst nebo na kamenité 
stezky. Můžete vyzkoušet i řadu cyklotras a žízně se 
bát nemusíte, všude vyvěrá nějaký pramen. Určitě 
dorazíte až k přírodnímu dětskému hřišti u Prelá-
tova pramene, kde najdete prolézačky, houpačky, 
vodní svět, lanovou dráhu a prostor pro opékání 
buřtů. Nesmíte zapomenout na Sochařský pohád- kový ráj, sáhnout si na Krakonošův knoflík a něco 

si přát a prohlédnout si čtvrtý největší park minia-
tur v Evropě. A co kdybyste si vyzkoušeli hrát golf? 
Na nejstarším golfovém hřišti v ČR je totiž i veřejné 
hřiště, kde vás to naučí.
Přes den můžete zajít do bazénu, k přírodnímu 
koupališti, nebo se osvěžit na pláži přímo v centru 
města. A určitě nezapomeňte jít na jednu z komen-
tovaných prohlídek, ať už vás zajímají milostné zá-
pletky, záhada pramenů, kterých je zde kolem stov-
ky, slavní návštěvníci a spisovatelé nebo architek-
tura a historie. Budete mít vůbec čas na ten relax 
a odpočinek? Těšíme se na vás, protože Mariánky 
jsou super.              Foto: KIS Mariánské Lázně s.r.o.

Mariánky jsou super
Věděli jste, že Mariánky jsou super pro děti? Přijeďte to vyzkoušet a zjistíte, 
že jeden den vám k prozkoumání tohoto malého lázeňského města nestačí. 
Město je připravené vás hýčkat nejen v rámci léčení a wellness či relax 
programů, ale můžete zde také sportovat a čerpat energii, která doslova 
vyvěrá ze všech koutů.

INFOCENTRUM MĚSTA 
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ

Dům Chopin
 info@marianskelazne.cz
 +420 354 622 474, 777 338 895
www.marianskelazne.cz
www.mariankyjsousuper.cz
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Zúčastněte se netradičních prohlídek a navštiv-
te s průvodcem turnovské kostely, prohlédněte 
si židovskou čtvrť a židovský hřbitov nebo se 
projděte večerním Turnovem a navštivte syna-
gogu za svitu svící při prohlídce Magický Tur-
nov. Vyzkoušejte s dětmi zážitkový program Den 
s mineralogem, zajděte na loutkovou pohádku 
nebo si prohlédněte Zákaznické centrum Gra-
nát s loutkou krále Granáta. Užijte si koncerty, 
divadelní představení a další kulturní pořady 
pro malé i velké nebo nahlédněte pod ruce ši-
kovným řemeslníkům.
Další tipy najdete v letošním vydání Turistic-
kých novin Turnovska (k dostání zdarma v Regi-
onálním turistickém informačním centru Tur-
nov), které budou vaším průvodcem po Turnově 
a okolí. Více na: www.infocentrum-turnov.cz
Bohatý program nabízí i nedaleký hrad Vald-
štejn, který připravil pestré akce, oslovující 
všechny generace. Na děti bude na hradě čekat 
loupeživý rytíř či princezna Kateřina, se který-
mi se vydají zlomit kletbu a vypátrat poklad. Po 
celé prázdniny mohou rodiny s dětmi obdivovat 
nádherné pohádkové kostýmy z Barrandova (viz 
plakát) nebo výstavu „Čerti“ v podhradí. Zažijte 
Valdštejn netradičně!

Rytíři na Valdštejně (5.–6. 7.) – turnaje a ka-
tovská dílna v režii šermířské a divadelní 
skupiny Nostra ex. 

Středověký víkend (30.–31. 7.) – středověk 
všemi smysly skrze rytířské scénky, hudbu 
a ukázku dobové kuchyně.

Dětské hry a klání (2. 8.) – dobové soutěže 
a hry v prostorách celého hradu, na úspěšné 
čeká menší odměna.

Hradozámecké odpoledne (13. 8.) – ukázky 
historických tanců a loutkové představení 
pro děti.

Noční prohlídky (1. 7., 6. 7., 20. 7., 29. 7., 3. 
8. a 17. 8.) – kostýmové prohlídky věnované 
rodu Markvarticů, nutná předchozí rezerva-
ce (tel. 739 014 104). 

Hradozámecká noc (27. 8.) – kostýmové pro-
hlídky a doprovodná hudba v rámci populár-
ní celostátní akce, nutná předchozí rezerva-
ce (tel. 739 014 104).

Více na: www.hrad-valdstejn.cz 

Léto na Turnovsku 
Poznejte město Turnov nevšedním způsobem s prázdninovým programem 
Turnovského léta, který nabízí kulturu a zážitky na každý den v týdnu.

T U R N O V S K É  L É T O  2 0 2 2

Užívejte si po celou dobu prázdnin

Objevujte, hrajte si, nechte se inspirovat. Zažijte
Turnov a jeho okolí jinak. Výlety, exkurze, koncerty, divadla,
výtvarné a řemeslné dílny. Každý den v týdnu bohatý program.
A samozřejmě i něco navíc...

w w w . i n f o c e n t r u m - t u r n o v . c z

Stálá expozice a depozitář prototypů
a sportovních vozů
Stálá expozice je rozdělena do tří tematických ob-
lastí – Tradice, Evoluce a Preciznost. V části Tradi-
ce jsou přiblíženy hodnoty značky ŠKODA AUTO 
symbolizované třemi páry vozů. Bustami obou za-
kladatelů firmy začíná Evoluce. Dominuje jí chro-
nologická řada po sobě jdoucích milníků automo-
bilového vývoje. Zde naleznete mimo jiné nejstarší 
automobil sbírky L&K Voiturette z roku 1906 i de-
signové studie, které představují vize budoucích 
modelů značky ŠKODA AUTO. Okruh Preciznost 

představuje vozy v různých stádiích renovace – od 
nálezového stavu až po „klenot“. Sbírka ŠKODA 
Muzea je pravidelně odměňována a stálá expozice 
muzea je obohacována tematickými výstavami.
Prohlídka depozitáře je k dispozici o víkendech. 
Ve všední dny je na vyžádání na pokladně muzea.
Od července do srpna je depozitář otevřen denně 
od 9 do 17 hodin jako ŠKODA Muzeum.
ŠKODA Muzeum funguje jako kulturní centrum 
s bohatým doprovodným programem. Pravidel-
ně se zde konají koncerty, přednášky, dětské 
workshopy či divadelní představení.

Prohlídka výrobních provozů firmy ŠKODA 
AUTO a.s.  
Prohlídky do zákulisí tradičního a současně vyso-
ce moderního výrobního závodu společnosti ŠKO-
DA AUTO v Mladé Boleslavi, Kvasinách a Vrchlabí. 
Automobiloví nadšenci mohou z bezprostřední 
blízkosti zažít, jak vznikají vozy značky ŠKODA. 

Rodný dům Ferdinanda Porscheho
Na prohlídku ŠKODA Muzea je možné v rámci zvý-
hodněného kombinovaného vstupného navázat 
návštěvou Rodného domu Ferdinanda Porsche-
ho v Liberci – Vratislavicích nad Nisou. Expozici, 
kterou vás provede virtuální průvodce, je možné 
navštívit ve dnech pátek–neděle od 9 do 17 hodin, 
v ostatních dnech po předchozí domluvě.

Základní informace 
ŠKODA Muzeum je pro Vás otevřeno denně 
od 9 do 17 hodin. Prohlídky s průvodci či prohlíd-
ky závodů ŠKODA AUTO a.s.  je třeba rezervovat 
předem přes online rezervační systém na webu 
muzeum.skoda-auto.cz/prohlídky anebo na tel.: 
+420 326 831 134.

Aktuální informace o provozu muzea a online rezer-
vace prohlídek najdete na: muzeum.skoda-auto.cz

ŠKODA MUZEUM  
ŠKODA Muzeum se nachází v samém centru výroby automobilů společnosti ŠKODA 
AUTO v Mladé Boleslavi. Muzeum sídlí v bývalých továrních halách, kde se až 
do roku 1928 automobily vyráběly. Hned vedle v největším a nejmodernějším 
závodě tento příběh pokračuje: den co den tam sjíždějí z výrobní linky nové 
škodovky. Expozice ŠKODA Muzea seznamuje návštěvníky s fascinující historií 
značky sahající až do roku 1895, kdy tehdejší továrnu na jízdní kola založili 
dva nadšení cyklisté – Václav Laurin a Václav Klement.

ŠKODA MUZEUM
tř. Václava Klementa 294, Mladá Boleslav
 +420 326 832 038
 muzeum@skoda-auto.cz
 facebook.com/skodamuzeum
muzeum.skoda-auto.cz
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Z pohádkyZ pohádky
do pohádkydo pohádky
aneb Jasnìnka aneb Jasnìnka 
a Petr Máchal a Petr Máchal 
na Valdštejnìna Valdštejnì

1. 7. — 31. 8. 20221. 7. — 31. 8. 2022

Výstava kostýmù
z Barrandov Studia

z pohádek 
 S èerty nejsou žerty,

O princeznì Jasnìnce
a létajícím ševci.

www.hrad-valdstejn.cz
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Celé jižní Čechy mají pověst idylického místa 
s krásnou přírodou, které je pro letní dovolenou 
přímo stvořené. Přidáme-li ještě západy a východy 
slunce u lipenského jezera, vychází z toho pak do-
volená snů. Nemusíte řešit dlouhé cestování, ani 
kupu krémů na opalování. Nepotřebujete boty do 
vody proti mořským ježkům, ale písek na pláži si 
užijete. 

Stezka korunami stromů, 
sporty ve všech podobách a komfortní zázemí
Největším lákadlem Rodinného areálu Lipno je 
Stezka korunami stromů. Postupně po ní vystou-
páte až nad vrcholky okolních stromů. Výhled na 
lipenské jezero vás dostane v kterékoliv denní 
době. Z takové perspektivy se moc často nedíváte. 
Uvidíte i Novohradské hory a při dobrém počasí 
nejspíš i vrcholky rakouských Alp. Cestu na vrchol 
Stezky i zpátky vám zpestří edukativní a adrenali-
nové zastávky. Rozhodně nevynechejte letošní čer-
stvou novinku – adrenalinovou síť ve výšce dvacet 
metrů nad zemí. Pevná lana jsou stoprocentně bez-
pečná, ale zkuste si ten pocit bez pevné půdy pod 
nohama. Váš adrenalin to určitě nenechá v klidu. 
Uklidnit se potom můžete při prohlídce jedinečné 
výstavy fotografií z průběhu stavby Stezky před de-
seti lety.  O kulturní i romantický zážitek se pak 
postarají tradiční úterní koncerty, odehrávající se 
přímo ve věži Stezky.
Nedaleko najdete také lesní hřiště pro děti s ná-
zvem Království lesa. Je komponované jako místo 
s fyzickými a vzdělávacími aktivitami pro děti. Díky 
zábavě se děti nebudou bránit strávit celý den na 
čerstvém vzduchu a ty větší se navíc můžou přiučit 
něco o fungování lesa a o přírodě. Během celých 
letních prázdnin navíc v Království lesa běží dětské 
animační programy. Sportovce s trochu většími 
dětmi nadchnou kilometry cyklotras, kterými je 
Rodinný areál Lipno obklopený a provázaný. Upra-
vené cyklostezky jsou vhodné i pro inline bruslaře. 
Stejně tak můžou návštěvníci využít řadu možnos-
tí pro pěší turistiku, nebo koupání jak v jezeře, tak 
v místním Aquaworldu.
V Rodinném areálu Lipno máte k dispozici veške-
ré zázemí, které pro svou dovolenou potřebujete. 
Díky skvěle vybaveným půjčovnám sportovního 
vybavení můžete své vlastní brusle, kola nebo 
koloběžky nechat bez starostí doma. Ubytovat se 
můžete v hotelu Element, který je připravený po-
skytnout veškerý komfort, tak v kempu Modřín 
s tou pravou prázdninovou atmosférou. V kempu 
je prvotřídní restaurace Grill Modřín, sportoviště 
pro různé sporty, dětské hřiště i veškeré zázemí 
potřebné pro bezproblémový a příjemný pobyt 
v přírodě. Děti se můžou těšit na každodenní hravé 
animace s oblíbeným kamarádem lišákem Foxem. 
Rodiče zase jistě ocení, že tato pravidelná zábava 
po celé léto pro děti zcela zdarma.

Největší oslava sportu v ČR – ČEZ Lipno Sport 
Festival 2022
Konec prázdnin oslavíte na Lipně hlavně sportem. 
Od 12. do 21. srpna probíhá v Rodinném areálu 
Lipno největší sportovní festival v České republi-
ce ČEZ Lipno Sport Festival. Jedenáct dní plných 

sportu na pláži v Lipně nad Vltavou je skvělou 
příležitostí vyzkoušet nové disciplíny a objevit i ne-
tradiční sporty. Workshopy jednotlivých sportů po-
vedou profesionálové nebo vyškolení instruktoři. 
Potkáte se tu taky se známými vynikajícími spor-
tovci a určitě můžete protáhnout své kolo i nohy 
na největší cyklo akci ČEZ Kolem Lipna. Letošní 
novinka je připravená jak pro zkušené bikery, tak 
pro nadšené rekreační cyklisty. Všechna kola i je-
jich majitelé jsou zváni. Zažijete atmosféru a napě-
tí skutečného cyklistického závodu, navíc v krás-
ném prostředí Lipenské přehrady a na upravené 
a bezpečné trase s občerstvovacími stanicemi. 
Sportovní festival je otevřený pro všechny, veškerý 
program je zdarma.
Za nezapomenutelnou letní dovolenou nemusíte 
cestovat tisíce kilometrů a trápit se v nekonečných 
kolonách na dálnicích. Stačí vyrazit k Lipenskému 
jezeru do Rodinného areálu Lipno a vyzkoušet 
všechny zážitky, které nabízí. Litovat nebudete.

www.lipno.info

Chcete dovolenou u moře, ale neradi dlouho cestujete?

Přijeďte na Lipno!
Rodinný areál Lipno je ideálním místem pro rodinnou letní dovolenou. Pokud máte děti, rádi sportujete a pohybujete 
se v přírodě, tady máte tip, kam vyrazit. A jestli k tomu chcete mít po ruce všechen komfort civilizačních vymožeností, 
nebudete u jihočeského moře zklamaní. 



LETNÍ NOVINY PRO DĚTI I RODINY

16LETNÍ noviny TIM

Věž staré radnice  
Nejkrásnější vyhlídky do zelené a modré kraji-
ny a Třeboň jako na dlani vám ze svého ochozu 
nabídne 31 m vysoká čtyřboká věž staré radnice. 
Cestou na ochoz si můžete odpočinout v mezipat-
rech, zhlédnout výstavu Příběhy rybniční krajiny, 
řešit kvíz nebo hru Straší nám ve věži. Moudrý 
duch Dušín vás provede světem strašidel z rožm-
berských pověstí. 

Divadlo J. K. Tyla
Útroby moderního foyer skrývají vchod do nádher-
ného historického interiéru empírového divadla 
J. K. Tyla. Zájemci o prohlídku divadla mají jedi-
nečnou příležitost zhlédnout jednu z nejstarších 
zachovaných malovaných opon na našem území 
a prohlédnout si prostory nejen veřejné, ale i tech-
nické zázemí, jeviště a zákulisí. Menším se rozzáří 
oči v loutkovém divadle.   
  
Dům Štěpánka Netolického 
Tajemství stavby rybničních soustav a umu sta-
rých rybníkářů můžete odhalit v Domě Štěpánka 
Netolického. Kromě stálé interaktivní expozice 
historie rybníkářského řemesla vám nabídne také 
zajímavé výstavy, besedy a přednášky. Čeká na vás 

i hravá mobilní aplika-
ce a dokonce si tu na 
modelech vyzkoušíte 
napouštění rybníků 
a práci s měřícími ná-
stroji. 

Dům přírody
Třeboňska
S výjimečným přírod-
ním bohatstvím CHKO 
Třeboňsko vás sezná-
mí Dům přírody Tře-
boňska. Interaktivní 
expozice láká svými 
zábavnými a naučnými 

aktivitami malé i velké. Potkáte tu dubového skřít-
ka Mildu Dubulíka, který má pro vás připravenu 
spoustu překvapení. S ním a jeho Průvodcem pro 
děti se můžete vydat i na hravou procházku měs-
tem.

Galerie buddhistického umění ve vodárenské věži
Opravdovým evropským unikátem je třeboňská 
vodárenská věž. Je zároveň technickou památkou, 
uměleckou galerií a rozhlednou. Byla postavena 
v roce 1909 podle návrhu Jana Kotěry. V součas-
nosti se v objektu nachází Galerie buddhistického 
umění se stálou expozicí obrazového umění Mon-
golska, Tibetu a Číny. Jedinečná sbírka je v majet-
ku Národního muzea. 

Další informace a termíny akcí:
www.itrebon.cz
www.facebook.com/itrebon.cz/

TŘEBOŇ 
– pojďte se bavit a hrát si

TŘEBOŇ JE NEJEN MĚSTEM KULTURY, HISTORIE A LÁZEŇSTVÍ. PERLA V RYBNIČNÍ KRAJINĚ 
NABÍZÍ TAKÉ DOBRODRUŽSTVÍ, ZÁBAVU, POUČENÍ A NEZAPOMENUTELNÉ ZÁŽITKY PRO 
CELOU RODINU. 

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM TŘEBOŇ
Masarykovo náměstí 1, Třeboň
 +420 724 064 504
 tic@itrebon.cz 

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE DAČICE
(jižní křídlo státního zámku)
Havlíčkovo nám. 85/I, 380 01 Dačice
 +420 384 422 493, 722 012 146
  muzeum@muzeumdacice.cz
: muzeumdacice.cz
www.muzeumdacice.cz
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V expozici věnované první kostce cukru na světě 
se návštěvníci seznámí s historií cukrovarnictví 
na Dačicku. Kromě vynálezu kostkového cukru 
vám přiblížíme také život a rodinu vynálezce oné 
kostky – Jakuba Kryštofa Rada, můžete si pro-
hlédnout model bývalého cukrovaru, originál 
pamětní schránky z dačické rafinerie, originální 
formy na cukrové homole či sbírku cukříků z ce-
lého světa. Součástí expozice je i ukázka dobové 
cukrárny, která připomíná slavnou tradici dačic-
ké výroby cukrovinek. Návštěvníci si od nás mo-

hou odnést také recepty na sladké dobroty nebo 
si zkusit naštípat homoli cukru na speciálních 
kleštích. Nově nabyté znalosti si poté mohou ově-
řit edukačním listem či zhlédnutím doprovodné-
ho filmu. Školní výpravy si po předchozí domlu-
vě mohou zahrát edukační hru Unikni (z) cukru.

Další expozice:
•  Historie a národopis Dačicka
•  Výběr z grafické tvorby Maxe Švabinského
•  Malíři Vysočiny – František Bílkovský a Mi-

chael Florian
• Svět písniček Vladimíra Fuky
•  Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie

Letní výstava 5. 6. – 31. 8. 2022 
Expedice středověk

Po celý rok pořádáme muzejní a galerijní výstavy, 
přednášky, kulturní akce, edukační programy 
pro školky, školy a širokou veřejnost. 
Rozsáhlá odborná knihovna a badatelské služby.
Prodej drobných suvenýrů a regionálních publi-
kací. 
Další akce a aktuální informace na webových 
stránkách a na FB.

Otevírací doba:
únor, březen / út–pá 9–12, 13–16

duben, květen, září, říjen / út–ne 9–12, 13–16
červen–srpen / út–ne 9–12, 13–17

listopad, prosinec / út–pá 9–12, 13–16, ne 13–16

Městské muzeum a galerie Dačice
Co si takhle osladit život? Víte, odkud kostkový cukr pochází? Dačické 
muzeum vám představí svůj světový unikát v podobě vynálezu první kostky 
cukru na světě. Přijďte se k nám dozvědět, jak to s tou sladkou kostkou 
vlastně celé bylo.
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Muzeum Tesla
Nádražní 1394/53, 589 01 Třešť
 prohlidky@muzeumtesla.cz
 +420 608 46 49 47
www.muzeumtesla.cz

Práce na muzeu i depozitáři provádějí členové ve 
svém volném čase. Klub sdružuje sběratele a fa-
noušky historické elektrotechniky, a to v širokém 
spektru, od nadšenců do starých elektronkových 
rádií, přes techniku televizní či telefonní až po mi-
lovníky dobové literatury, časopisů, hudebních 
a obrazových nosičů, technické dokumentace 
a v neposlední řadě reklamních tiskovin a před-
mětů. Pro své členy klub pořádá čtyřikrát ročně 
setkání s burzou a vydává ročně tři čísla časopisu 
Radiojournal s mnoha zajímavými populárně na-
učnými i odbornými články.
Muzeum v Třešti je členěno do dvou sekcí. Stáva-
jící podoba muzea není konečná, klub jej plánuje 
rozšiřovat o další expozice, ale vše je závislé na 
dobrovolné práci členů. Už teď ale v přízemí bu-
dovy návštěvník najde expozici průmyslové neboli 
„těžké“ techniky. Může si zblízka prohlédnout růz-
né typy vysílačů, elektronový mikroskop, ústřed-
nu obecního rozhlasu, režijní stoly z rozhlasových 
studií, stroj pro magnetický záznam televizního 
obrazu, dálnopisný stroj, střihací stůl z filmové-
ho studia a mnoho dalších zařízení, která jsou 
před zraky běžných občanů skryta za zdmi labo-
ratoří, studií nebo vysílacích středisek. K vidění je 

i funkční elektromechanická telefonní ústředna, 
ke které jsou připojeny telefony s vytáčecí číselni-
cí, jejichž funkci si může každý vyzkoušet a sledo-
vat přitom činnost ústředny. Návštěvníci si mohou 
i sednout před zapnutou kameru s monitorem 
a vžít se do role televizního hlasatele.
V patře pak uvidíme expozici přístrojů pro domác-
nost, členěnou po desetiletích od 40. do 80. let 
20. století. Můžeme tak zhodnotit, jak se vyvíjely 
radiopřijímače, televizory, gramofony, magnetofo-
ny, telefony a další radiotechnické výrobky v prů-
běhu kralování národního podniku Tesla v naší 
zemi. Mnoho návštěvníků zde najde přístroje, kte-
ré měli nebo dosud mají doma. Velice působivou 
součástí expozice jsou vitríny s výrobky vakuové 
elektrotechniky, kde nás udiví, jak rafinovaná 
a užitečná zařízení je možné vyrobit ze skla a pár 
plíšků a drátků za pomoci šikovných rukou. Také 
si můžeme prohlédnout funkční modely prvních 
televizních přijímačů, a to včetně televizoru me-
chanického, kde je živý, pohyblivý obraz vytvářen 
pomocí neonové lampy a rotujícího kotouče s vy-
vrtanými otvory.
Vstupné do muzea je 100 Kč, děti mladší 15 let pla-
tí jen 50 Kč. Otevírací doba je pevná, vždy každou 

středu a sobotu v letní sezóně, která v roce 2022 
začíná 2. dubna. Mimořádné otevírací dny budou 
o nedělích 7. a 14. srpna, kdy na třešťském nádra-
ží stojí parní vlak, a 10. září, kdy se v Třešti koná 
Den památek. Po předchozí domluvě lze zajistit 
otevření muzea i mimo pevnou otevírací dobu.
Návštěvníci se mohou v muzeu pohybovat volně 
a bez časového omezení. Na vyžádání si mohou 
od pokladní půjčit tablet s elektronickým průvod-
cem, kde je každý exponát podrobně popsán. Ten-
to průvodce je volně k nahlédnutí i na webových 
stránkách muzea, takže se návštěvníci mohou 
dopředu připravit na to, co je zajímá, a v muzeu si 
to pak naživo prohlédnout. Po předchozí domlu-
vě je možné si připlatit za služby profesionálního 
průvodce, který poskytne živý výklad. Prohlídka 
s průvodcem trvá asi hodinu a půl a je navíc obo-
hacena o ukázky některých vystavených exponá-
tů ve funkčním stavu. Na chod muzea je možno 
přispět do kasičky i nad rámec základního vstup-
ného.

Muzeum Tesla v Třešti 
Muzeum Tesla se nachází v městečku Třešť, asi 20 km jižně od Jihlavy, nedaleko 
města Telč s městskou památkovou rezervací zapsanou na seznam UNESCO. 
Muzeum bylo zřízeno v prostorech bývalé zemědělské sýpky, přímo vedle nádraží 
Třešť. Celý projekt muzea a klubovní sbírky má na svědomí Historický radioklub 
československý, zapsaný spolek, který muzeum a depozitář vlastními silami 
a prostředky buduje. 
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Lanovka
Trasa obsahuje 2 úseky délky přibližně 2x 34 
metrů. Úseky jsou rozděleny sloupem, na který 
uživatel dojíždí a následně se z něj spouští na 
druhý úsek.
Vstup i sestup na Lanovku je prostřednictvím 
žebříku, směr pohybu je určen: z nejvyššího 
sloupu přes středový na nejnižší. Maximální 
počet osob na jednotlivém úseku je 1 osoba. Ma-
ximální počet osob na jedné přestupní plošině 
jsou 2 osoby. Maximální počet osob na žebříku 
je 1 osoba.
Celková maximální kapacita Lanovky je 3 oso-
by + případný doprovod instruktora. Atrakce je 
určena osobám o hmotnosti min. 40 kg a max. 
130 kg. Tělesná výška není omezena. Atrakce je 
určena dospělým a dětem od 12 let. Děti do 15 
let mají vstup povolen pouze s přímým dozorem 
dospělé osoby.

Rodinná trasa
Trasu tvoří 12 překážek, které jsou nainstalová-
ny mezi ocelové sloupy s přestupnými plošinami. 
Bezpečnost je zajištěna systémem průběžného 
samočištění Saferoller, doplněným na nástupu 
o zatahovací naviják.  Pro zajištění bezpečnosti 
je uživatel povinen použít osobní ochranné pro-
středky: úvazek, přilbu a jistící set. Instruktor 
poskytne uživateli informace o manipulaci s vy-
bavením, proveze jeho kontrolu a přidělí výstroj 
přiměřenou tělesné stavbě uživatele. Na trenažé-
ru uživateli demonstruje způsob použití jistícího 
systému, nechá uživatele jej vyzkoušet a před 
nástupem na první překážku zkontroluje výstroj. 
Na trasu se vstupuje po žebříku a směr pohybu je 
určen pořadím překážek. Maximální počet osob 
na jednotlivé překážce je 1 osoba. Maximální po-
čet osob na přestupní plošině jsou 2 osoby. Maxi-
mální počet osob na žebříku je 1 osoba.

Celková maximální kapacita trasy je 20 osob. 
Hmotnost ani tělesná výška nejsou omezeny, ale 
osoby s tělesnou výškou nad 190 cm musí dbát 
zvýšené opatrnosti z důvodu snížené podchodné 
výšky v některých částech trasy.
Rodinná trasa je určena dospělým a dětem od 7 
let. Děti do 10 let mají vstup povolen pouze s pří-
mým dozorem dospělé osoby.

Dětská trasa
Trasu tvoří 14 domečků, které jsou přepojeny 
visutými lávkami, na kterých jsou nainstalová-
ny překážky. Bezpečnost je zajištěna použitím 
ochranných sítí, které zachytí případný pád. Na 
atrakci je bezpečný volný pohyb dětí bez nutnosti 
jištění.
Celková kapacita trasy je 140 osob (počítáno pro 
osoby o hmotnosti max. 80 kg). Tělesná výška 
není omezena, ale osoby s výškou nad 190 cm 
musí dbát zvýšené opatrnosti. Dětská trasa je 
určena dospělým a dětem již od 3 let. Děti do 7 
let mají vstup povolen pouze s přímým dozorem 
dospělé osoby.

INFOBOX:
    • Největší lanový park v Ústeckém kraji
    • Více než 20 překážek
    • Unikátní místo s možností parkování
    • 3 velké atrakce v rámci jednoho parku
    • Pro děti již od 3 let
    • Zázemí s terasou a občerstvením
Park se skládá ze tří celků: Dětská trasa, Ro-
dinná trasa a Lanovka.

Otevírací doba: 10 – 20 hod

Lanový Park Teplice (Na střeše Kauflandu)
u Stadionu Na Stínadlech
Čs. dobrovolců 2815
415 01 Teplice
www.lanovyparkteplice.cz

Děčínská Via Ferata 
Pastýřská stěna v Děčíně je nejdelší ferratou 
v České republice a zároveň nabízí nejvíce způ-
sobů, jak stěnu zdolat. Je to jediná ferrata, která 
se nachází v centru města, což není zcela běž-
né ani v evropském měřítku. Vstup na ferratu 
je zcela zdarma, kompletní vybavení si lze půjčit 
na místě.
Název Via Ferrata znamená v překladu zajištěná 
cesta. Jde o cestu náročným horským terénem, 
která je opatřena jistícími lany, zábradlími, stu-
pačkami a dalšími pomůckami tak, aby ji mohl 
zdolat i nezkušený lezec.
Je zde celkem 16 lezeckých tras, takže si leze-
ní můžete s klidem rozložit do více dní. Za den 
zdolat všechny trasy je velmi náročné a určitě 
to málokdo zvládne. Pro začátečníky jsou do-
poručeny nejjednodušší trasy Hladový pout-
ník nebo Vzpomínka.
Parkovat lze zdarma na několika parkovištích 
v okolí. V případě, že přijedete autem a plánuje-
te pouze lezení, určitě doporučujeme Restaurací 
Pastýřská stěna.
Více najdete na www.ferrata-decin.cz

Lanový park
v Teplicích

Pro všechny, co mají rádi adrenalin, překonávání překážek a vlastních hranic, 
je lanový park v centru města Teplice to pravé. Lanovka a rodinná trasa je 
přístupná pouze po předchozí objednávce pro větší skupiny osob.
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Po rozsáhlé stavební rekonstrukci budovy 
v r. 2018 došlo také k instalaci nových stálých 
expozic. V přízemí se návštěvníci hned za recepcí 
ocitnou v přírodě. Instalace tří biotopů předsta-
vuje faunu Kyjovska. Muzejní exponáty jsou pro-
vázeny projekcí a zvukovou kulisou. Doplňující 
informace k jednotlivým živočichům poskytuje 
infostánek s dotykovými obrazovkami. Tyto info-
stánky jsou ostatně instalovány v každé z expo-
zic. Historická část provází návštěvníka dějina-
mi Kyjova od 16. stol. až do období mezi dvěma 
světovými válkami. První patro z části obsadila 
archeologická expozice prezentující nález lan-
gobardského pohřebiště, které objevili archeolo-
gové Masarykova muzea na místě současného 

Kauflandu v Kyjově. Další část 1. patra patří ex-
pozici etnografické. Setkáte se zde hned s několi-
ka krojovými typy z oblasti Kyjovska i Ždánicka, 
s hospodářským nářadím a dalšími předměty, 
které se používaly ať už v rámci hospodářského 
nebo zvykoslovného roku.
V r. 2021 se muzeum pustilo do realizace unikát-
ního edukačního projektu. Nosnou částí edukač-
ního projektu je naučná hra „Průvodce pozná-
ním“, která vzešla z nápadu Václava Pěnčíka. Ten 
se inspiroval konceptem „únikovky“. Zájemce 
o hru si zapůjčí „muzejní kufřík“, ve kterém jsou 
ukryty všechny potřebné komponenty – kryptex, 
6 kvízů, zlaté mince, Albi tužka a baterka. Hra vás 
například zavede do germánského kmene a při-
blíží příběh langobardského válečníka. Každá 

z hádanek je jiná a také se liší i způsob luštění. Po 
správném vyluštění číselného kódu na kryptexu 
čeká na hráče odměna.
Kromě samotné hry je po muzeu umístěno více 
než 100 interaktivních samolepek se zvukovým 
záznamem, který je možné přehrát pomocí Albi 
tužky. 

Vlastivědné muzeum Kyjov
Dovolte, abychom vás pozvali k návštěvě Vlastivědného muzea Kyjov.

Vlastivědné muzeum Kyjov
pobočka Masarykova muzea v Hodoníně, 
příspěvková organizace 

Palackého 1373/13a
697 01 Kyjov
 +420 518 612 338
 Mobil: +420 724 986 073
 muzeum.kyjov@masaryk.info
https://www.facebook.com/vlastivedne-
muzeumkyjov/
www.masaryk.info
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Otevírací doba CELOROČNĚ
pondělí až pátek 8.00–12.00 a 13.00–16.00
sobota zavřeno
neděle 13.00–17.00
V ČERVENCI A SRPNU OTEVŘENO TAKÉ 
V SOBOTU 13.00–17.00

Poslední možnost prohlídky stálých expozic 
a výstavy je 30 minut před ukončením ná-
vštěvní doby.

Rezervace hromadných návštěv: 
muzeum-kyjov.reservio.com/ 
nebo na tel. čísle 725 058 810
Hromadné prohlídky je nutné vždy objednat.

Etnografická expozice

Etnografická expozice

Přírodovědná expozice

Historická expozice

Archeologická expozice

Muzeum Blanenska, p. o.

Zámek 1/1, 678 01 Blansko
 +420 725 952 592
www.muzeum-blanenska.cz
 info@muzeum-blanenska.cz
Muzejní pedagožka: 
 +420 720 958 605, 
 vzdelavani@muzeum-blanenska.cz
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Novou expozici Obrazy z Moravského Švýcarska 
doprovodí vzdělávací programy v samotném 
srdci krasu. Exkurze Cestou necestou Morav-
ským krasem s odborným výkladem o kraso-
vých jevech, archeologii či ochraně přírody pro-
bíhá přímo v terénu pod vedením zkušeného 
lektora. Na výběr je z několika tras v pětihodino-
vé, nebo osmihodinové variantě. Zážitek podpo-
ří návštěva samotné expozice v budově zámku, 
kde návštěvníci uvidí například originální zuby 

a kosti mamuta, kostru jeskynního medvěda 
nebo unikátní 3D tiskovou kopii kostry jeskyn-
ního lva. Ve výstavních místnostech nebudou 
chybět ani nerosty, horniny a zkameněliny.
Další novinkou v muzeu, zabývající se historií 
regionu, je Středověk na Blanensku. Jak napo-
vídá sám podtitul Od Keltů po středověk, děti se 
vrátí v čase do mladší doby železné a téma hut-
nictví je provede až na konec středověku. Au-
tenticitu zážitku podpoří repliky středověkých 

nástrojů a ukázka tehdejšího oblékání. Nechybí 
zde ani promítání a děti se nad videem z ukrytí 
pokladu z Bořitova zamýšlejí nad okolnostmi 
a pohnutkami majitele středověkého pokladu.

Netradiční způsob seznámení se s historií a té-
matem uměleckého lití v Blansku jsou Dávná 
tajemství starohraběte Salma. Úkolem studen-
tů je rozluštit sérii šifer a postupně tak odha-
lit informace a historické souvislosti. Luštitelé 
budou pracovat ve čtvercích. Do každé skupiny 
budou potřebovat pouze chytrý telefon s apli-
kací na čtení QR kódů. Program k blanenské 
umělecké litině můžou děti propojit také s apli-
kací Skryté příběhy a zažít litinový sen hraběte 
Salma.

Kompletní přehled o vzdělávacích programech 
naleznete na našich webových stránkách www.
muzeum-blanenska.cz/vzdelavaci-programy
Edukační program si lze objednat telefonicky 
na čísle 720 958 605, nebo na e-mailové adre-
se vzdelavani@muzeum-blanenska.cz.

Muzeum Blanenska
Muzeum Blanenska se ve své činnosti dlouhodobě zaměřuje na vzdělávání. 
Cílovou skupinou jsou zejména žáci prvního stupně základních škol. 
Díky dotacím Ministerstva kultury vydáváme každoročně odborně zpracované 
edukační programy zaměřené na některé z regionálních témat. Oblíbený 
program Pravěk na Blanensku v loňském roce doplnila série terénních 
Vzdělávacích exkurzí do Moravského krasu, a od ledna 2022 se v nabídce objeví 
také dlouho očekávaný Středověk na Blanensku.
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Významnou novinkou je vyhlídková plošina pro 
návštěvníky zbudovaná na zastřešení nového 
paláce na nádvoří, která umožní návštěvníkům 
vidět okolí hradu zase z jiného úhlu. Ve spodní 
části nového paláce se podařilo odhalit dvě nová 
schodiště, po kterých se budou moci návštěvníci 
poprvé, po několika stech letech, projít v letošní 
sezóně. Zpřístupněné jsou také podzemní pro-
story pod starým palácem (hradní cisterna na 
vodu).
Připomeneme si také loňská turistická lákadla, 
o která je mezi návštěvníky velký zájem. Přede-

vším se jedná o speciální prodloužené prohlíd-
ky s odborným výkladem průvodce, na kterých 
se návštěvníci seznámí nejen s historií hradu, 
ale také s novými archeologickými nálezy. Tyto 
prohlídky probíhají každý čtvrtek v 15,00 hodin 
(rezervace na tel. čísle: +420 604 891 875).
Pro rodiny s dětmi je připravena dobrodružná 
hra, která je vtáhne do historie Cornštejna pro-
střednictvím pověsti o bílé paní a cornštejnském 
pokladu. V několika zákoutích zříceniny hradu 
Cornštejna na vás čekají příběhové panely s úko-
ly. Pokud je všechny splníte, pomůžete místní 

bílé paní. Ta každou malou princeznu a rytíře za 
jejich pomoc odmění.
Pro milovníky řemesel a řemeslných výrobků 
jsme připravili na sobotu 23. července 2022 ce-
lodenní jarmark s ukázkami řemesel. Můžete se 
podívat na práci uměleckého kováře, výrobu dře-
věných hraček, proutěného zboží nebo keramiky, 
ochutnáte i středověké placky a kaše, domácí za-
vařeniny i sirupy a nakoupíte například přírodní 
kosmetiku, sýry, sušené dobroty nebo domácí 
chléb. Celý den si užijí také děti, pro které bude 
připraven zábavný program. 
Nebude chybět ani tradiční Léto na Cornštejně, 
kdy se v průběhu července a srpna na zřícenině 
hradu vystřídá několik skupin historického šer-
mu s divadelními a šermířskými vystoupeními, 
které by neměly na žádném hradě chybět.
Nezapomeňte, že parkování pod zříceninou hra-
du Cornštejna je omezené, proto doporučujeme 
zaparkovat automobil na odstavné ploše cca 500 
metrů směrem na Lančov. Návštěva hradu je ide-
álním cílem pro výlety na kolech. Pro tento pří-
pad je během sezóny posílena autobusová dopra-
va umožňující přepravu kol cyklobusy v rámci 
Integrovaného dopravního systému Jihomorav-
ského kraje (IDS JMK). 

Otevírací doba zříceniny hradu Cornštejna je ka-
ždý den od 9 do 17 hodin až do konce září 2022.

Zřícenina hradu Cornštejn
k. ú. Bítov, 671 10 

Znojemský hrad patří k nejnavštěvovanějším pa-
mátkám Znojma. V jeho útrobách najdete expozi-
ce historického nábytku, znojemskou keramiku, 
šatovské sklo, ale také díla znojemského sochaře 
Huga Lederera. V dalších místnostech se nachází 
také stálá výstava Lidové tradice Znojemska.
Každoročně o prázdninách probíhá na znojem-
ském hradě zábavný program pro celou rodinu 
Letní Hradovánky. Můžete se setkat s hraběn-
kou z Deblína na kostýmované prohlídce, zasta-
vit se s dětmi na hradním tvoření Vladislava Jin-
dřicha, zúčastnit se autorské prohlídky z cyklu 
„Hrad ve staletích“ o životě na hradě i v podhradí 
na přelomu 12. a 13. století nebo se ocitnout na 
šermířském turnaji. Letos vás navíc čeká novin-
ka - mimořádné prohlídky půdních prostor zno-
jemského hradu!
Hrad je otevřen do 
konce září každý den 
od 9 do 17 hodin kro-
mě pondělí a v říjnu 
pouze o víkendech.

Znojemský hrad
Hradní 84/10
669 02 Znojmo

Aktuální informace se vždy dozvíte na:
www.muzeumznojmo.cz 

nebo na sociálních sítích muzea

Chytrá zábava uvnitř i venku
Expozice VIDA! má bezmála 7000 m2. Všech-
ny exponáty jsou interaktivní. To znamená, že 
cedulky s nápisem „nesahat” tady rozhodně 
nenajdete. Naopak, všechno si můžete sami vy-
zkoušet. Ustát vichřici, postavit magnetickou 
sochu, zmrazit vlastní stín, v obřím srdci se za-
poslouchat do vlastního tepu, projet se na kole 
po laně 6 metrů nad expozicí nebo si v rotující 
místnosti užít účinky odstředivé síly. V létě je 
otevřená i venkovní expozice, kde na vás čekají 
i vodní atrakce. Během prázdnin se těšte na spe-
ciální program o létání – šifrovací hru v expozici, 

3D film Na křídlech ptáků, představení s pokusy 
Aero nebo jedinečné dílny, kde si vyzkoušíte, co 
všechno může vzlétnout.

Praktické informace
•  Zábavní vědecký park VIDA! najdete v jednom 

z bývalých pavilonů brněnského výstaviště.
•  180 exponátů = 180 zážitků, které si odnesete
•  VIDA! je klimatizovaná, najdete tu občerstvení 

a poblíž se nachází parkovací dům.
•  Rodinné vstupné koupíte už za 490 Kč.
•  3 a ½ hodiny je nejčastější doba, kterou tu ná-

vštěvních stráví

Proč se VIDA! dětem libí?
„Fantazie, synek tu strávil pět šťastných hodin. 
Nyní už třetí hodinu nemluví o ničem jiném. Zřejmě 
změníme trvalé bydliště na VIDA“ Edita K.

„Perfektní a nejlepší atrakce v ČR. Doporučujeme 
úplně všem. Máme kluky 9 a 12 let. Než jsme jeli, 
starší říkal, že se bude nudit, ale opak byl pravdou. 
A manžel by tam nejradši zůstal navždy.“ Eva H.

„Cestovali jsme přes celou republiku jen kvůli VIDA! 
A nezklamala. Děti 4 a 6 let byly naprosto nadšené. 
V muzeích nebo na zámcích se nemůžou ničeho do-
týkat, ale tady je jim všechno k dispozici,“ Martin C.

Jihomoravské muzeum ve ZNojmě
Léto na zřícenině hradu Cornštejna a znojemském hradě
Romantická zřícenina gotického hradu nad vranovskou přehradou, původně 
hradní pevnost postavená Lichtenburky za vlády Jana Lucemburského, v létě 
ožívá. V letošním roce představujeme i několik novinek a na návštěvníky čeká 
bohatý program.

VIDA! VÍME, JAK SE STÁT RODIČEM ROKU
Vezměte děti do brněnského zábavního vědeckého parku VIDA! Tohle doma nezažijete.
Hledáte jedinečný zážitek, který si užije celá rodina? Navštivte brněnský zábavní vědecký park VIDA! Hrajte si a přitom 
společně objevujte, jak funguje svět kolem nás. Za tenhle výlet vás děti budou milovat

JIHOMORAVSKÉ MUZEUM VE ZNOJMĚ

Přemyslovců 129/8, 669 02 ZNOJMO
 +420 515 282 211
  info(at)muzeumznojmo.cz

Vydejte se v létě do expozice po stopách odvěké touhy vzlétnout nad mraky.

Hrajte si a objevujte, jak funguje svět kolem nás.

Budovu VIDA! najdete u brněnského výstaviště.
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Pro nejmenší návštěvníky je k dispozici relaxační, 
přírodní park Duhový svět se zábavnými vodními 
prvky, veselými aktivitami pro nejmenší, pestro-
barevnou vílou Permínou a jejími kouzly. Téma-
tem pohádkové hry Duhová kapka je ochrana ži-
votního prostředí. Motivací ke splnění každé hry 
jsou originální a hodnotné odměny.

Novinky letošní sezóny
„Svět očima dětí? To a mnohem více návštěv-

níci zjistí po výpravě do Duhového světa, kde 
šikovné ruce místních řemeslníků vytvo-

řily nové permonické sloje. Každá z nich 
navíc ukrývá barevnou hrací aktivitu, 
vyrobenou z přírodního materiálu 

v pravé moravské dílně pod rukama 
šikovným výtvarníků. 

Aktivity pro děti, které vyrostly už 
o trochu víc? „Pro rodiny s těmito 

dětmi je ideální park Permoni-
um s příběhem šesti permo-

nů, nesoucí jména okolních 
oslavanských kopců – Sta-

rohorský, Vinohradský, 
Zaklášterský, permon 
Z kopce Koblihu, per-
mon z Kovářova kopce 
a permon Bouchal. Ná-

vštěvníci si zde užijí společné rodinné zážitky 
plné poznání, adrenalinu, vítězství, ale i pohody 
a relaxaci v interaktivní hře Magic permon. 
„Návštěvníci mají nově možnost využít hrát hry 
pomocí vlastního mobilního telefonu, nebo tab-
letu a to bez nutnosti stahovat mobilní aplikaci. 
Připraveno je webové rozhraní, kam je zadáván 
unikátní kód.. Návštěvníci si mohou vychutnat 
celou hru zase o něco pohodlněji,“ sdělila Gabrie-
la Turinská, produktová manažerka. 

Speciální akce sezóny 
26. 6. – Tajemství lampy č. 71 - Exkurze do his-
torie s Petrem Kubinským ke 100. výročí výbu-
chu metanu na dole KUKLA
6. 7. – Dětský den - Den pro rodiny s dětmi plný 
zábavy a her
24. 7. – Tma v Permoniu - Noční hra pro rodiny 
s odvážnými dětmi
21. 8. – Strach v Permoniu, Top akce sezóny! - 
Týmová noční hra v hororové atmosféře určené 
především pro dospělé a odvážné teenagery
28. 9. – Podzimní slavnost permonických 
skřítků - Zábavné rodinné odpoledne
28.10. – Permon cup 2021 - Soutěž v netradič-
ních disciplínách na závěr sezóny

Přijďte s námi oslavit jubilejní desátou sezónu. 
O prázdninách otevřeno denně. Parkoviště pro 
návštěvníky zdarma. 

Tady se rodiny pobaví
Patříte-li k fandům aktivní zábavy, můžete se vydat po stopách historie 
vzniku černého uhlí od pravěku až do současnosti zcela netradičně. 
Prostřednictvím interaktivní hry Magic permon, v níž není vůbec snadné 
zvítězit. Musíte prokázat vědomosti, zručnost i fyzickou zdatnost bez 
ohledu na to, kolik vám je let. Proto láká tato unikátní hra do Permonia 
rodiče s dětmi, dospělácké týmy i individuální soutěživce. Že nevíte, o co 
jde? Nezbývá, než si zkusit na vlastní kůži projít bludištěm "Velkým důlním 
polem", najít v sopce zkamenělého amonita, brouzdat se důlním jezerem.. 

PERMONIUM
Permonium® zábavní park s příběhem
Padochovská 31
664 12 Oslavany, Brno – venkov
+420 724 380 529 | 546 492 213
www.permonium.cz
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VLASTIVĚDNÉ MUZEUM V ŠUMPERKU, P. O.
Hlavní třída 22, 787 31 Šumperk
 +420 583 363 070
 vmsumperk@muzeum-sumperk.cz
www.muzeum-sumperk.cz
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Muzeum Šumperk – Muzejíčko
Velká muzejní herna
Muzejíčko slaví páté narozeniny a jako po-
děkování za přízeň, kterou jej malí i velcí ná-
vštěvníci zahrnují, připravilo Velkou muzejní 
hernu – výběr toho nejlepšího, co bylo možné 
v uplynulých pěti letech v Muzejíčku zažít, 
doplněný zbrusu novými prvky. Děti i dospě-
lí si mohou vyzkoušet množství her, skláda-
ček a hlavolamů, které ověří jejich šikovnost 
a důvtip. Nechybí ani řada pohybových aktivit, 
které vždy byly a jsou důležitou součástí „mu-
zejíčkových“ výstav. Pro děti od jedenácti let je 
k dispozici i virtuální realita. 
Herna spolehlivě zabaví batolata, mladší i star-
ší děti, ale i dospělé. Počet aktivit je veliký a vy-
bere si opravdu každý. Velkou muzejní hernu 
bude možné navštívit do 16. ledna 2022.

Otevírací doba Muzea Šumperk:
celoročně úterý–neděle

9.00–17.00

Muzeum Zábřeh
Expozice Jana Eskymo Welzla
V loňském roce otevřelo Muzeum Zábřeh novou 
expozici věnovanou snad nejslavnějšímu zá-
břežskému rodákovi – dobrodruhovi, polárníko-
vi, svéráznému vynálezci a spisovateli Janu Es-
kymo Welzlovi. Interaktivní expozice přenese 
návštěvníky na daleký, mrazivý sever a před-
staví obdivuhodný životní příběh člověka, kte-
rý se jen se čtyřmi krejcary v kapse vydal na 
cestu do neznámých končin. Návštěvníci se 
seznámí nejen s Welzlovými osudy, ale také 
s podobou severské krajiny a jejími obyvateli. 
Uvidí množství unikátních dobových fotografií 
či kožešinový oblek jakutského lovce. Dále na-
hlédnou do interiéru srubu nebo do pracovny 
redaktora píšícího o neuvěřitelných Welzlo-
vých příhodách. Děti pobaví velký interaktivní 
model perpetua mobile, o jehož zkonstruování 
se Welzl pokoušel. A jistě nejen je nadchne dio-
ráma krajiny Novosibiřských ostrovů.

Otevírací doba Muzea Zábřeh:
celoročně úterý–neděle

9.00–12.00, 12.30–17.00

Muzeum Šumperk
                      a Muzeum Zábřeh

MUZEUM BOJKOVSKA, příspěvková organizace

Palackého 172, Bojkovice
  +420 739 202 813
 info@muzeumbojkovska.cz 
www.muzeumbojkovska.cz
  Muzeum Bojkovska
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Muzeum se nachází v centru Bojkovic na ulici 
Palackého, v budově bývalého okresního soudu 
z roku 1904 a v budově obecké školy. 
Vedle klasické prohlídky expozic si mohou 
školní exkurze zvolit také z široké nabídky výu-
kových programů, jež jsou k dispozici na inter-
netových stránkách. V případě těchto programů 
se často využívá expozice staré školní třídy. Zá-

jemcům o studium 
historie je k dispoz-
ici badatelna a také 
muzejní knihovna.
Řemesla a živnos-
ti – zařízení ze 
soukenické dílny, 

plně funkční soukenický a tkalcovský stav, per-
leťářství, zvěrokleštičství, včelařství, hrnčířství 
a kamnářství.
Soudnictví – představeno je útrpné právo, 
zvon umíráček ze staré radnice, připomínka 
okresního soudu
Lidový dům a hospodářství – expozice histo-
rie lidového bydlení na konci 19. stol doplněná 
hospodářským zázemím
Umění a duchovní život- expozice ve stylu 
kaple s oltářem, kostelní lavicí, nástěnné obrazy 
s náboženskou tématikou a gotické madony.
Moravské Kopanice – replika kopaničářského 
obydlí s pecí uvnitř, ručně vyšívané kroje, 
fenomén žítkovských bohyní
Školní třída – expozice obecné školy s komplet-
ním vybavením.

Muzeum Bojkovska
Muzeum Bojkovska bylo založeno skupinou patriotů, mezi něž patřili učitel 
a správce muzea Alois Jašek a předseda muzejního spolku Karel Dolina. 
Muzeum si vytklo za cíl dokumentovat život na bývalém světlovském panství, 
v soudním okrese Bojkovice a také ve svébytné oblasti Moravských Kopanic.V současné době návštěvníkům nabízí dlou-

hodobou expozici o dějinách města Rýmařova 
a jeho regionu od pravěku po 20. století.
V expozici je představen významný soubor ar-
cheologických nálezů od keramických nádob, 
předmětů ze železa po šachovou figurku z kos-
ti či mimořádný nález destiček na tavbu zlata. 
Část expozice je věnována rýmařovskému feno-
ménu textilnictví, jež má na Rýmařovsku tradici 
od 13. století. Dále je zde k vidění část o hutnic-
tví a dolování a nemůže chybět expozice o míst-
ní geologii.
Rýmařovské muzeum ve svých prostorách pro-
vozuje také Galerii Octopus, ve které se každý 
rok uskuteční přes 12 výstav, převážně výtvar-
ných, ale i uměleckořemeslných nebo historic-

kých témat. V menším prostoru galerie Pranýř 
pak probíhají výstavy fotografií, přírodovědec-
kých témat či výběru z muzejního depozitáře.

Městské muzeum Rýmařov
Původní muzeum v Rýmařově – tehdy německé – vzniklo v roce 1901 a bylo se 
svými bohatými sbírkami přístupné ve spodních prostorách radnice. Nyní 
městské muzeum Rýmařov sídlí v klasicistním domě přímo na náměstí Míru, 
kde bylo umístěno po znovuzaložení kulturní organizace v roce 1991.

MĚSTSKÉ MUZEUM RÝMAŘOV

příspěvková organizace
nám. Míru 6
795 01 Rýmařov
+420 731 101 859
 muzeum@inforymarov.cz
www.muzeumrymarov.cz

Otevírací doba:
úterý–pátek 9:00–12:00, 13:00–17:00 
sobota 9:00–12:00, 13:00–16:00
neděle 13:00–16:00

 
 

  květen – září 
externí expozice v budově 
HEDVA ČESKÝ BROKÁT, s.r.o. 
 květen, červen, září 
út + čt + so 
9:00–12:00, 13:00–16:00 
červenec, srpen 
út + st + čt + pá + so 
9:00–12:00, 13:00–17:00 
100 Kč (základní), 50 Kč (snížené) 
 
 
 
 

KAPLE V LIPKÁCH 
 (květen na objednání: 554 212 381) 

červen – září 
út + čt + so 
9:00–12:00, 13:00–17:00 
50 Kč (základní), 30 Kč (snížené) 

 
 PROHLÍDKY MĚSTA 

 červen – září 
středa 10:00, 14:00 
30 Kč (základní), 20 Kč (snížené) 

 
 

více na: 
tel.: 554 212 381 
e-mail: icko@inforymarov.cz, muzeum@inforymarov.cz 
www.muzeumrymarov.cz, www.inforymarov.cz 
facebook: @muzeumrymarov, @inforymarov 

 

 

LETNÍ SEZÓNA 2022 

Foto Petr Salinger 

KO
NT

AK
T



LETNÍ NOVINY PRO DĚTI I RODINY

24LETNÍ noviny TIMLetní NOVINY TIM 24

Vážení čtenáři a milí turisté, 
Přichází nejkrásnější prázdninová část roku - čas putování, táborů, festivalů,
společných strávených dnů s rodinou. Zkuste společně vyluštit naše prázdninové
hádanky, které jsme pro vás připravili pro chladnější dny.

Tajenku a správná řešení pošlete na mail redakce: info@czech-tim.cz a my vás
zařadíme do slosování o vstupenky do aquaparků, na stezku v korunách stromů,
do muzeí a o další zajímavé ceny.   
Vaše redakce


