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

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

Umístěte si na zadní část svého vozidla, nejlépe vedle SPZ, samolepku 
TIM. Nabízíme dva druhy samolepek, viz obrázek (rozměr 14 x 8 cm).
Aktivaci samolepky TIM uděláte tak, že pošlete mailem fotku vozidla 
(zadní část vozidla s viditelnou nálepkou).
Po zaslání fotky na mail redakce: info@czech-tim.cz získáte zasílání 
magazínu TIM k vám domů na dobu jednoho roku. 
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Pro paní Larssonovou to byl už druhý seskok, ten 
první zvládla před třemi lety. Tentokrát ji dopro-
vázel parašutista Joackim Johansson, který s ní v 
neděli za krásného počasí bezpečně přistál poblíž 
města Motala, asi 200 kilometrů jihozápadně od 

Stockholmu.

Z OBSAHU:

Vážení čtenáři a kamarádi, 
turisté všech věkových kategorií, 
konečně nastala ta krásná doba kdy příroda, sluníčko 
i možnosti nejrůznějších aktivit, které můžeme vymy-
slet v přírodě i ve městě, nás zve a láká. Prostě léto 
a čas dovolených i prázdnin už je na dosah. 
Po dlouhých dvou letech, kdy nás covid omezoval 
a strašil se zdá, že si budeme moci vychutnat léto bez 
omezení. I když ta chuť má trochu nepříjemný „ocá-
sek“. Nejen že strašák války obchází Evropu, i když se 
nás bezprostředně netýká musíme o ní přemýšlet, 
soucítit a pomáhat kde se dá. Ale další skutečnost, 
která  se týká bezprecedentního zdražování všeho,  
už souvislost s prožitím prázdnin určitě má. Naše pe-
něženka není bezedná a tak musíme přemýšlet a vy-
bírat, zda vyrazit na hrady a zámky, na letní festival, 
zajít se pobavit na farmářské trhy, ubytovat se, dát si 
nějakou specialitku.
Ale ruku na srdce – nenechme si léto touto nepříjem-
ností zničit. Zvažujme a vybírejme. Existuje spousta 
možností, které rodinu i vaše kamarády potěší.  Pu-
tujme po krásné krajině, našich městech a nenech-
me se otrávit. Byla by to totiž velká škoda nechat si 
krásné letní dny pokazit. Věříme, že zase bude lépe.         

Těšíme se na vaše zážitky z TIMem.   
Vaše redakce 

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.
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Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 
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Adrenalinovou zábavu si člověk 
nemusí upírat ani ve vysokém 
věku. To vám vzkazuje Švédka Rut 
Larssonová, která ve 103 letech 
absolvovala tandemový seskok 
padákem. Zapsala se tím do 
Guinnessovy knihy rekordů.

Hotel v Peci pod Sněžkou

TIM V REGIONECH 
Léto v Prazdroji

TIP NA VÝLET 
Park miniatur v Kowarech

TIM V REGIONECH 
Zlín – místo jako žádné jiné
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ZÁBAVNÉ LÉTO 
NA MONÍNCI

AKTIVITY PRO 
CELOU RODINU

Aktuální ceník a otevírací dobu najdete na www.moninec.cz
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Při toulkách Kokořínskem nesmíte opomenout jeho 
největší dominantu, hrad Kokořín, jež svého času 
okouzlil i známého romantického tvůrce Karla Hyn-
ka Máchu. Ujít si nesmíte nechat ani Pokličky. Pís-
kovcové věže připomínající obří houby a po právu 
symbol celé oblasti. Z dalších skalních útvarů může-
me jmenovat Obří hlavu, Žábu, Kance nebo Sněhu-
rku a sedm trpaslíků. Nejkrásnějšími místy celého 
Kokořínska vás provede tzv. Cinibulkova stezka.
Vstupní branou Kokořínska je obec Mšeno. Jen 
2,5 km severozápadně od něj se rozkládá úchvatný 
skalní labyrint, jedna z mnohých zajímavostí Cini-
bulkovy stezky. V horkých letních měsících se mezi 
pískovcovými skalami příjemně osvěžíte. Přímo ve 
Mšeně můžete také navštívit vyhlášené místní lázně 
- ojedinělé koupaliště ve stylu art deco.
Otázku, kde se na Kokořínsku ubytovat, hravě vyřeší 
ATC Mšeno. Příjemný autokemp v areálu sportov-
ního stadionu nabízí skvělé zázemí pro školy, spor-
tovní soustředění, turisty i rodiny s dětmi. Přespat 
můžete ve stanu, karavanu, v čtyřlůžkových chatič-
kách s terasou nebo v ubytovně, která disponuje 
kapacitou 34 lůžek. Hostům je k dispozici společné 
sociální zařízení, plně vybavená kuchyňka a samo-
zřejmostí je bezplatné připojení k internetu. Ke 
stravování můžete využít restauraci s výbornou ku-
chyní, jež je součástí areálu. 

ATC Mšeno se pravidelně umisťuje mezi nejoblí-
benějšími kempy středočeského kraje a je zároveň 
nejlevnějším kempem v celém Kokořínsku. Kemp je 
v provozu od 1.4. do 31.10., ubytovna celoročně.

Užijte si Kokořínsko 
v kempu
Malebná údolí, pískovcové věže, bizarní skalní útvary, jezírka, mokřady 
i romantická lidová architektura – to vše je Kokořínsko. Překrásný kout 
České republiky v blízkosti Máchova jezera, od roku 2014 Chráněná krajinná 
oblast Kokořínsko – Máchův kraj.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1. Rok vzniku CHKO Kokořínsko-Máchův kraj.

2. Nejznámější naučná stezka na Kokořínsku.

3.  Číslo objektu ATC Mšeno na portálu 
e-pobyty.cz

Ceny do soutěže:
1. cena: víkend pro 4 osoby v apartmánu
2. cena: víkend pro 4 osoby v chatce
3. cena: víkend pro 2 osoby v apartmánu

Své odpovědi posílejte mailem na adresu 
redakce info@czech-tim.cz do 20.7.2022 



ČERVENEC–SRPEN 20226

TIP NA VÝLET

V Roudnici nad Labem vám stačí jedna vstupenka 
na tři největší zajímavosti – věž Hláska, Lobkowiczký 
zámek a Podřipské muzeum. Samotné město si mů-
žete projít po stopách jednoho ze tří okruhů. Když 
vyrazíte s mobilem, čeká vás trasa interaktivní. Vinný 
pavilon u zámku je otevřen celé léto!
Lodí po Labi – zážitek, který v létě nesmí chybět! 
Celé prázdniny plují denně krom pondělí lodě na tra-
se Ústí nad Labem – Litoměřice. Loď vždy pluje až do 
Nučnic a v sobotu zajíždí do Roudnice nad Labem. 
Novinkou jsou také sobotní ranní plavby (v 9:30) 
opačným směrem – tedy z Litoměřic po proudu řeky 
do Ústí. 
Ubytování na lodi v královském městě. Další skvě-
lou novinkou je možnost se ubytovat na lodi Floren-
tina Boat v Litoměřicích. Loď nabízí komfortní hote-

lové ubytování se snídaní ve dvoulůžkových pokojích, 
je zde sluneční terasa, restaurace s barem, i možnost 
úschovy kol. 
Litoměřice za 130 Kč můžete poznat během jednoho 
dne díky voucheru, který vás vezme na šest památek 

Malebné vyhlídky,
výhodné vstupné
i plavby lodí
Nasedněte v létě na vlak a vyrazte směr České středohoří a Podřipsko 
v Ústeckém kraji. Není to daleko od Prahy a zábavy tu najdete na několik dní.
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– do katedrály, na věž, na Kalich, do třech kostelů i na 
výstavu! A ještě za vstupy dostanete zdarma odměnu 
– kávu vlastního výběru z místního Lorefa Kafe aneb 
láhev výborného piva z Biskupského pivovaru U sv. 
Štěpána. 
TICKET PACK - 5 vybraných turistických cílů s více 
než 40% slevou. Výhodný balíček pro návštěvníky 
Ústí nad Labem. Jedna vstupenka zahrnuje vstupné 
do zoo, jízdné na lanovou dráhu, vstupné do venkov-
ního plaveckého areálu na Klíši a vstupné do měst-
ského muzea a zrcadlového bludiště na Větruši.
Skvělá zpráva pro turisty a vyznavače  
obytných aut
Zbrusu nový Stellplatz vyrostl přímo pod Mile-
šovkou v obci Velemín. Nabízí 8 parkovacích míst 
s připojením na elektřinu, dočerpání čisté vody, 
vylití odpadní vody i chemického WC a zbavení se 
odpadků.  Velemín je ideální místo pro pěší i cyklis-
tické toulky do okolí.
Pro horaly bude chata Milešovka na vrcholu nej-

vyšší hory Českého středohoří otevřena celý červe-
nec a srpen od úterý do neděle. Nabízí občerstvení, 
studené pivo i krásné suvenýry. Navíc zde mohou 
turisté využít k přespání Weberovy nouzovny. 

A pro cyklisty?
Každou sobotu a neděli vyjíždí cyklobus do středo-
horských kopců. Cyklobus vyjíždí směr Verneřice 
– Víťova rozhledna a Buková hora a pak směr Kle-
tečná. Z vrcholů můžete vždy sjet na Labskou stezku 
a vrátit se zpět. Na Labské stezce byly navíc opra-
veny další úseky. Ideální je rezervace na: https://
rezervace.ceskestredohori.info/
Více tipů na www.stredohori.cz

Valdštejnský zámek nabízí stálé expozice 
a zajímavé výstavy
Dnešní tvář jedné z dominant Litvínova vtiskl archi-
tekt F. M. Kaňka na přání Jana Josefa z Valdštejna. 
Zámek byl dostavěn v roce 1742, a to za působe-
ní dalšího ze známého šlechtického rodu Františ-
ka Josefa Jiřího z Valdštejna. Litvínovský zámek je 

nyní přístupný veřejnosti po celý rok. Pozornost 
si zaslouží stálá expozice přibližující historii nejen 
samotného zámku, ale i života a práce místních 
obyvatel v první manufaktuře na sukno ve střední 
Evropě. Ta je doplněna zvětšenými grafikami, zná-
zorňujícími právě výrobní proces v LITVÍNOVSKÉ 
HRABĚCÍ MANUFAKTUŘE. Na mladší historickou 
dobu odkazuje výstava HISTORIE VÝROBY HRAČEK 
HUSCH vyráběné v Litvínově v letech 1925-1938. 
Stávající výstava je doplněna o nové exponáty a vel-
ké elektrické kolejiště sestavené z železničních hra-
ček HUSCH. Hračky zapůjčili sběratelé M. Smaha 
a M. Widenský.  
Aktuálně je v prostorách instalováno i několik vý-
stav. V první řadě se jedná o novou výstavu, nesoucí 
název LITVÍNOVSKÉ ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM DI-
VADLA BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL, která 

bude přístupná do 30. října. Díky nápadům přátel 
bratří Formanů a jejich divadla se zámek Valdštejnů 
proměnil v kouzelný svět. Prostory zámku jsou pro 
svět Imaginária jako stvořené. V každé místnosti se 
před návštěvníky otevírá úplně jiný svět. Střídá se 
maňáskové divadlo, les s bystřinou, herny plné dře-
věných 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 čes-
kém filmu Pupendo.

Více najdete na: 

www.mulitvinov.cz
www.branadocech.cz
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Dominantou města je neogotický zámek s anglic-
kým parkem a na něj navazující zóna lázní Evženie 
s lázeňským parkem. Najdete u nás také loděnici 
na břehu řeky Ohře, kde si lze vypůjčit jízdní kola 
nebo loďku na projížďku po řece, či tenisové kurty. 
Navštívit můžete kláštereckou porcelánku  založe-
nou v roce 1794. Je to jedna z nejstarších českých 
porcelánek a funguje zde Porcelánová školička, 
kde si děti mohou ozdobit vlastní hrneček. 
V okolí Klášterce nezapomeňte navštívit některý 
z blízkých hradů – Šumburk či Egerberg, ze kte-
rých je nádherný výhled po okolí. Zamířit můžete 
do nedalekých Krušných hor, které nabízejí mnoho 
možností k trávení zimní i letní dovolené.  Jsou zde 
jak turistické, tak cyklistické trasy, které zvládnou 
i děti, cyklisté si u nás zkrátka přijdou na své. Nově 
u nás najdete zrekonstruovaný cyklopark, uzel 
všech kláštereckých cyklostezek, s novými cestami 
využitelnými i pro kolečkové brusle a workoutové 
hřiště. 

V červenci u nás můžete navštívit festival vážné 
hudby Klášterecké hudební prameny pod taktov-
kou Jaroslava Svěceného, který probíhá na kláš-
tereckém zámku. Zámek nabízí několik okruhů 
včetně Pohádkové země Vítězslavy Klimtové plné 
skřítků a strašidel a po strašidelných zážitcích v na-
šem zámku vám určitě přijde vhod osvěžení v na-
šem aquaparku, kde se můžete svézt na jednom 
z nejdelších tobogánu v ČR. 

Přijeďte si do Klášterce
užít kulturu i osvěžení! 
Město Klášterec nad Ohří ležící na levém břehu řeky Ohře na rozhraní 
Krušných a Doupovských hor, je právem nazýváno Perlou Krušnohoří. 

 Turistické informační centrum 

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

KO
N

TA
KT
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Největší prázdninovou akcí pro veřejnost bude Den 
Ohře, který se letos po toku řeky posouvá do Žatce. 
Letos proběhne tradiční akce v novém. Den bude 
probíhat tak trochu v turistickém duchu. Připravuje 
se šestikilometrová poznávací trasa městem, zamě-
řená především na rodiny s dětmi. Program startuje 
v sobotu 23. července. V srpnu chystá agentura na 

Lounsku cykloputování po regionálních producen-
tech. Na výletě chce představit některé zajímavé 
držitele certifikátu POOHŘÍ regionální produkt®. 

Jirkovský flerjarmark
V sobotu 16. července od 10 do 16 hodin se bude 
konat v jirkovské synagoze opět flerjarmark. V pří-

jemném prostředí se sejde několik rukodělných 
umělců s vlstní originální tvorbou. Najdete tu napří-
klad nový kousek do svého šatníku, ale i šperky, taš-
ky, kabelky a spoustu dalšího zboží. K pohodovým 
nákupům zazpívá písničkář Petr Lüftner, který se 
bude doprovázet na akordeon. Přijďte si zpříjemnit 
sobotní den a udělat si malou radost nějakým pěk-
ným výrobkem.

Císařský den v Kadani 
Nejvýznamnější kulturní akcí města je Císařský den, 
kterým si Kadaň připomíná slavný příjezd císaře Kar-
la IV. z roku 1367 a 1374. V sobotu 27. srpna ovlád-
nou historickou část města dobová řemesla, kej-
klíři, trhovci, stylová hudba a pouliční divadlo. Od 
10 hodin dopoledne se můžete těšit na krále Karla 
a jeho družinu. Slavnostní průvod dorazí na Císařský 
den ve 14 hodin. Program bude probíhat na něko-
lika místech. Na Mírovém náměstí bude celý den 
historický jarmark s dobovými stánky a tradičními 
řemesly. Na velkém pódiu bude probíhat bohatý 
program, zakončený velkolepým ohňostrojem. Na 
městských hradbách si děti mohou projít Sedme-
ro rytířských ctností. Smetanovy sady budou patřit 
rytířskému ležení, kde uvidíte jezdecké a sokolnické 
ukázky, netradiční hry pro malé i velké a turnaj v lu-
kostřelbě.

Letní lounské vábení
Letošní ročník bude kombinací klasického víkendo-
vého Vábení (6.-7. srpna 2022) a „alternativní podo-
by“, kdy od července do září budete moci navštívit 
několik akcí. Letní lounské vábení jsou oficiální letní 
městské slavnosti v Lounech, kde zažijete hudbu 
na třech scénách, sport, divadlo a ohňostroj. Bližší 
informace a program najdete na www.lounskeva-
beni.cz

Novinky v Dolním 
Poohří na prázdniny
Plánované prázdninové akce jsou zaměřeny jednak na turisty z nedalekých 
příhraničních oblastí, ale také na domácí obyvatele regionu s cílem přilákat 
je k poznávání krás Ústeckého kraje.

 Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.

nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 ŽATEC
Provozovna: Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec 
 +420 731 086 714
 reditel@dolnipoohri.cz
www.dolnipoohri.cz
 com/DolniPoohri

KO
N

TA
KT



V REGIONECH

ČERVENEC–SRPEN 202210

Na náměstí T. G. Masaryka vás potěší venkovní vý-
stava obrazů českého výtvarníka Jaromíra Švejdí-
ka, vyhledávaného kreslíře komiksů a ilustrátora, 
a každou středu od 17 hodin si tu navíc můžete 
poslechnout hudební vystoupení mladých česko-
lipských kapel v rámci oblíbené akce Rozehrajeme 
náměstí.
Pestrý program je pro návštěvníky připravený také 
na vodním hradě Lipý. Užijete si tu letní kino i ve-
černí prohlídky hradu, které vás přenesou do 19. 
století. V průběhu prázdnin zde zazpívá a zahraje 
Pokáč, Ivan Mládek, The Plastic People of the Uni-
verse, milovníkům klasické hudby je určená Noc 
na vlnách s Lípou Musicou – prolog Mezinárod-
ního hudebního festivalu a menší děti se mohou 
těšit na veselé pohádky.  

Více najdete na www.cl-kultura.cz.

Užijte si letní Českou Lípu historickou i kulturní.

Léto v České Lípě
Zavítejte na svých prázdninových toulkách do 
České Lípy a poznejte město na Ploučnici. Jeho 
historické jádro ožívá zejména v létě řadou 
kulturních akcí.

 Regionální uristické informační centrum 
Česká Lípa

nám. T.G.Masaryka 2/2
470 01 Česká Lípa
 +420 487 881 105
www.turistika.mucl.cz
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Turistická informační centra (TIC) pro vás mají aktu-
alizované a ověřené kontaktní údaje, provozní doby, 
vstupné i novinky památkových objektů, muzeí a dal-
ších turistických atraktivit, koupališť, atp. Výhodou 
TIC je, že se nachází v centru města, většinou na ná-
městí. 
V informačních cent-
rech můžete očekávat 
nejširší výběr pohled-
nic různých vydava-
telů. Máte na výběr 
také z množství suve-
nýrů a upomínkových 
předmětů. Získáte zde 
mapu příslušné oblasti, můžete zabrouzdat na inter-
net, zjistit si vlakové a autobusové spojení, ověřit si 
předpověď počasí a přímo získat tipy na výlety, které 
budou alternativou k vašemu plánu, jak strávit svo-
ji dovolenou v místě vašeho pobytu. Z více než 490 
certifikovaných infocenter má absolutní většina TIC 
otevřeno v sobotu a ¾ TIC i v neděli. Délka provozní 
doby se liší v závislosti na atraktivitě místa. 

Spravte to TO! Léto s Déčkem 
Do letní prázdninové hry s Českou televizí, jejímž 
cílem je podpořit výlety a cestování dětí po České 
republice, se letos zapojuje 75 turistických informač-
ních center napříč celou ČR.
Už se ví, že Déčko je těžce porouchané. Roztřepená 
duha, špunti nafouklí jak balónky poletují vzduchem, 
slunce se kutálí po nakloněné podlaze. Nic nefungu-
je, jak má. Z rozbitých útrob Déčka se sype záplava 
šroubků a koleček. Úkolem dětí je sbírat chytré lid-
ské vynálezy a posílat je na Déčko, aby je Prga mohla 
použít jako součástky do rozbitého stroje a postupně 
ho opravit. 
Do prázdnino-
vé hry jsou kro-
mě infocenter 
zapojeny hra-
dy, zámky, mu-
zea a další turi-
sticky atraktivní místa. Děti, které se soutěže zúčastní, 
musí o prázdninách alespoň na 3 taková vybraná místa 
jet a získat zde hesla, která zadají na webové stránce  
www.spravtetoto.cz

Anketa „Oblíbené informační centrum roku 
2022“
Anketa popularity turistických informačních center 
již odstartovala a potrvá do 31. srpna 2022. 
V anketě je zapojeno více než 490 certifikovaných 
turistických informačních center, hlasování probí-
há na webu partnera soutěže www.kampocesku.cz. 
Vstoupit do soutěže lze také přes web asociace 
www aticcr.cz. 
Hlas můžete poslat z jedné IP adresy jednomu in-
focentru v každém z 14 krajů ČR. Pro eliminaci 
vícečetného hlasování je při hlasování jako iden-
tifikátor použit e-mail hlasujícího. V soutěži bude 
vylosováno 14 hlasujících, kteří budou za svůj hlas 
odměněni. Nezbytnou podmín kou pro zaslání ceny 
je následné poskytnutí poš tovní adresy výherce vy-
hlašovateli po oznámení výhry hlasujícímu. 
Vítězná informační centra v každém z krajů budou 
slavnostně vyhlášena a oceněna. 

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

Turistické informační centrum
první krok na vašich cestách
Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet?
Navštivte informační centra, v létě mají otevřeno v týdnu, 
v sobotu i neděli

Prosím, představte se nám, odkud pocházíte 
a jak dlouho pracujete v informačním centru?
Jmenuji se Jitka Kulhavá, pocházím z Kralup nad Vl-
tavou a celý život zde žiji. V Infocentru pracuji od 
jeho otevření v lednu 2008 ve staré budově MěÚ 
u Cukrovaru, od roku 2013  v nové budově radnice 
na Palackého náměstí.

Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy ná-
vštěvníků infocentra?
TTěch bylo za mého působení v Infocentru opravdu 
hodně. Jen namátkou:
„Prší u Vás?“
„Kdy je nejlepší světlo na focení sochy Švejka?“
Nebo požadavek paní, abychom natřeli lampy re-
flexní barvou, protože do lampy narazila a rozbila 
si brýle, popřípadě žádost o vytisknutí ordinačních 
hodin všech lékařů ve městě.
  
Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 
běžně známé z bedekrů, ale přesto stojí za ná-
vštěvu?
Moc hezká  je například studánka v Rusavkách, která 
je schovaná v lese nedaleko hradiště Minice, které 
bylo osídleno už v 5. stol. př. n. l. , rybníky v Země-
chách nebo procházky po obou březích řeky Vltavy.

Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
osobně doporučujete?
V nedalekém Kozomíně se nachází včelařství a ur-

čitě mohu doporučit všechny jejich výrobky od ně-
kolika druhů medu, medovou kosmetiku, nápoje, 
sladkosti i svíčky.
A abychom nechodili daleko, v blízké obci Dol byl 
v roce 1919 založen Výzkumný ústav včelařský, kde 
se vyrábí vyhlášená Dolská medovina.

V Kralupech si také můžete koupit místní víno přímo 
ve Vinařství Za Stavením nebo dát výborný zákusek 
v cukrárně U Draka.

Děkuji za rozhovor
REDRad

ROZHOVOR Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra v Kralupech.
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Začátek letních radovánek odstartuje akcí Moře 
u Mělníka, festivalem jídla, hudby a divadla na měl-
nické náplavce od 5. do 10. 7. Zakotví zde loď Tajem-
ství bratří Formanů, která přiveze divadelní předsta-
vení Deadtown, pantomimu v podání Radima Vizváry, 
loutky i tvůrčí dílny. Ožije i centrum města, na náměs-
tí Míru přivezou 2. 8. V.O.S.A Theatre & Sunriders 
představení plné akrobacie i tanečních kroků kolem 
obřího cirkusového kola. 10. 8. tu zahraje rocková 
stálice Mňága a Žďorp, 15. 8. nadchne návštěvníky 
Běžkařská odysea dua Bratři v tricku. V sadech u Ma-
sarykova kulturního domu doprovodí 1. 8. otevření 
programu Mekuc v létě nespí Velký dechový orchestr, 
večer bude patřit Janu Řepkovi & Bájsykl Bandu. 3. 8. 
zde vystoupí mělnická legenda Petr Baťa a velká par-
ta. Originální místní kapela Offbeat Orchestra doplní 
posluchačům energii koncertem 7. 8. Novocirkuso-
vé představení Tajemství oblaků umělecké sklupiny 
AirGym Art Company uchvátí prvky pozemní i závěs-
né akrobacie, pohybového divadla i klaunerie 9. 8. 
Mělnický smíšený  sbor Chrapot zapěje 14. 8. Hudba 
na pomezí jazzu a world music zazní 17. 8. v podání 

pražské kapely Troiss. Velký dechový orchestr ode-
hraje letní koncert 20. 8. Shakespearovu komedii 
o lásce a bláznivých proměnách Sen noci svatojánské 
Městského divadla Kladno uvidí diváci 23. 8. Zpěvač-
ka Majka Maříková a pianista Jiří Knotte s kapelou si 
připravili známé swingové, filmové i šansonové sklad-
by na 24. 8. V sadech se budou konat i lekce Hatha 
jógy či poslech audioknih. Pro děti je v průběhu srpna 
v sadech u MKD připravena řada programů – oblíbe-
né letní workshopy, loutkové pohádky, 11. 8. odpole-
dne zde děti rozřádí skupina Pískomil se vrací. Na své 
si přijdou i příznivci výstav. V galerii Ve Věži vystřídá 
sametovou čerň tisků Jana Híska Věž mezzotint 14. 7. 
výstava barvami hrající tvorby výtvarníka, animátora 
a herního designéra Jaromíra Plachého Paňďuláci, 
piňďuláci a Plachý. 1. 8. bude v MKD zahájena výsta-
va Trojhlas aneb loutková animace třikrát jinak, která 
představí animované filmy Darii Kashcheevy, Marie 
Urbánkové a Martina Pertlíčka. Letní kino v Jungman-
nových sadech nabídne řadu atraktivních filmových 
snímků. Tradiční 10. Bitva Rytířů Mělnických přinese 
středověk do Hořínského parku 6. 8. Skvělá mělnic-

ká vína ochutnají návštěvníci 13. 8. v centru města 
během Mělnického koštu. A odkud si pořídíte nej-
krásnější selfie se soutokem Labe a Vltavy, anebo se 
slavným mělnickým zámkem nad vinicí? Přeci z palu-
by výletní lodi Fidelio, která po celé léto brázdí vody 
pod Mělníkem. 

Mělnické kulturní centrum – Mekuc

U Sadů 323, 276 01 Mělník
 +420 315 622 612
 info@mekuc.cz
www.mekuc.cz
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Na Mělníku to žije! 
Mělnické kulturní léto nabídne zábavu pro celou rodinu.

www.mekuc.czwww.mekuc.czwww.mekuc.czwww.mekuc.cz

www.mekuc.cz

Koncerty, divadlo, nový cirkus, 
výstavy, workshopy, čtení... 
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Bivakujte v zaniklé 
osadě.
Umíř, Plachtín / 
Plzeň – sever

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

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

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

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

Podívejte se 
na líhniště 

pro hady 
a ještěrky.

Mokřadní louka 
Kolo, Slavkov / 

Uh. Hradiště

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

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

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

Obejděte s námi  
celý Svět.
Cesta kolem Světa, 
Třeboň

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

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

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

I N Z E R C E
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Při vstupu do historické části kabinetu jsou umís-
těny přírodovědné sbírky převážně mořské fauny, 
doplněné sbírkami hmyzu, minerálů a voskových 
napodobenin plodů. Jako skutečnou kuriozitu lze 
považovat dráčka, vyráběného speciálními řezy 
z rejnoka. 
Expozici s vojenskou tématikou dominuje model vá-
lečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle které jsou 
umístěny vojenské exponáty jako hlaveň děla z r. 
1686, dělové koule a jezdecké boty asi z doby fran-
couzského obléhání Prahy v r. 1742, polská kopí, ta-
tarský luk, lovecká kuše, přilby z přelomu 17. a 18. 
stol. nebo slovenská sekyra valaška. 
V několika vitrínách jsou umístěny sbírky historic-

kého brnění, husitských selských zbraní a keramiky. 
Mezi exponáty najdete přímý zub z narvala, v minu-
losti vydávaný za roh jednorožce nebo podmořské 
ryby. 

Otevřeno: denně po celý rok vyjma Štědrého 
dne, Božího hodu vánočního (25. prosince) a Ve-
likonoční neděle 9–17.00 hod., 
polední pauza 12–13.00 hodin.
Vstupné:
Pouze Strahovská knihovna
Dospělí 150 CZK
Snížené 80 CZK
Rodinné 300 CZK (dva dospělí + max 3 děti do 
15 let)
Skupiny žáků českých základních škol v rámci vý-
ukového programu 10 CZK za žáka
Foto povolení (bez blesku) 50 CZK
Společné vstupné Strahovská knihovna a galerie 
(prodej pouze do 16.00 hodin)
Dospělí 280 CZK
Snížené 140 CZK 
Rodinné 500 CZK (dva dospělí + max 3 děti do 
15 let)
Skupiny žáků českých základních škol v rámci vý-
ukového programu 20 CZK za žáka
Foto povolení (bez blesku) 80 CZK
Zdarma: děti do 6-ti let věku, držitelé průkazů 
ZTP, ZTP/P, členové řádů a kongregací, pro CK ka-
ždá 21. osoba
Snížené: děti od 6-ti let, studenti do 27 let + pe-
dagogové s kartou ISIC, ITIC, ICOM
České i cizojazyčné prohlídkové texty zapůjčí na 
požádání kustodi.

Strahovská sbírka 
z celého světa
Strahovský klášter je národní pokladnicí umění a vědění. Nejstarším 
rukopisem v knihovně je Strahovský evangeliář datovaný do roku 
860. Strahovský kabinet kuriozit je plný tajuplných a neuvěřitelných 
exponátů. 

 Strahovský klášter 

Strahovske nadvoři 1/132
118 00 Praha 1
www.strahovskyklaster.czKO
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TIP NA VÝLET

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

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

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

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

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

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

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

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

Zúčastněte se netradičních prohlídek, 
užijte si koncerty, divadelní představení 
a další kulturní pořady pro malé i velké 
nebo nahlédněte pod ruce šikovným ře-
meslníkům. Pro děti je připraven nový 
hravý průvodce „Za turnovskými draho-
kamy“ plný zábavných úkolů.
Nezapomeňte navštívit zrekonstruova-
né informační centrum v Turnově, jehož 
součástí je i nové návštěvnické centrum, 
kde se můžete seznámit s turistickými 
cíli a místními tradicemi. Získáte zde také 
aktuální vydání Turistických novin Turnov-

ska, které budou vaším průvodcem po 
Turnově a okolí. 
Nedaleký hrad Valdštejn nabízí bohatý 
program pro všechny generace. Na děti 
čeká na hradě loupeživý rytíř či princezna 
Kateřina, se kterými se vydají zlomit klet-
bu a vypátrat poklad. Po celé prázdniny 
mohou rodiny s dětmi obdivovat nád-
herné pohádkové kostýmy z Barrandova 
nebo si zahrát dobrodružně-zážitkovou 
hru Kryptex.

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

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

Regionální turistické informační 
centrum 

Náměstí Českého ráje 26
511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz

Hrad Valdštejn

Kadeřavec 18
511 01 Turnov
 +420 739 014 104
 info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz

KO
N

TA
KT



ČERVENEC–SRPEN 2022

V REGIONECH

Čtvrteční večery na nádvoří Plzeňského Prazdroje 
budou patřit koncertům kapel Support Lesbiens, 
Brutus, Odyssea, Extra Band Revival, Michal Amb-
rož & Hudba Praha, Voxel & Spol., Keks a Děda Mlá-
dek Illegal Band.Kapacita účastníků na koncertech 
je omezena na 2 000 osob, vstupenky v ceně 50 Kč 

proto doporučujeme zakoupit s předstihem online 
na: https://www.prazdrojvisit.cz/kalendar-akci/
leto-v-prazdroji-2022/. Nejpozději tak můžete uči-
nit 1 hodinu před začátkem akce. Doprodej vstupe-
nek bude probíhat na místě. Areál se otevře již v 18 
hodin. 

V přízemí v pokladně věže je možné si zakoupit turi-
stické známky, vizitky, karty, sběratelské pohlednice 
i magnetické puzzle s motivem věže a prohlédnout 
si putovní výstavu Stopy židovské přítomnosti v Pra-
ze 2, jejíž autorem je dokumentarista Martin Šmok. 
V bývalém bytě věžníka se nachází stálá expozi-
ce o historii Nového města, jeho radnice a přileh-
lého Karlova náměstí.
Součástí prohlídky prostor věže je i původně gotic-
ká kaple v roce 1722 přestavěna v barokním stylu 
a věžní galerie, kde jsou instalovány krátkodobé vý-

stavy. Výstavy probíhají i v Galerii v přízemí. Od 8. do 
31. 7. se tu koná společná výstava Posun v čase III, 
která spojuje šestnáct umělců z Berlína a Prahy.  Od 
14. září si prohlédnete obrazy známé malířky Emmy 
Srncové k oslavě jejích 80. narozenin. Ve výstavním 
prostoru ve II. patře se nachází známá Neviditelná 
výstava. 

Těšit se můžete i na bohatý letní hudební program:
11. 7. Koncert Tomáše Kača a jeho hostů / klavír / 
festival Khamoro / Eva Burešová a Veronika Kačová
22. 7. Večer slavných melodií / Duo L´alba / klari-
netistka Anna Paulová a kytarista a skladatel Lukáš 
Sommer
24. 7. Jazzový most / Jazz Bridge 2022 / Rudolf Ma-
zač “Kentonmania“ / Big Band & 8 lesních rohů & 
Martin Růža / Vocals – ČR / LIVE STREEM 
26. 8. Uriel Herman & Itamar Borochov (Izrael) / 
jazz / piano, trumpeta
6. 9. Novoměstský festival komorní hudby – NO-

VOFEST 2022 / zahajovací koncert - Recitál Jana 
Mráčka a Lukáše Klánského
8. 9. Stylové večery 2022 / Vivaldi tentokrát bez 
„Čtveráku“ / smyčcový orchestr Harmonia Praga
smyčcovým orchestrem Harmonia Praga 
15. 9. Mezi nebem a zemí / Maok 
16. 9. Zahajovací koncert 31. mezinárodního hu-
debního festivalu Mladá Praha / Young Prague
18. 9. Známě neznámí – Lieder Company / Jana 
Hrochová – mezzosopran, Robin Červinek – bary-
ton, Bohumír Stehlík - klavír
a další koncerty

Pro dětské návštěvníky je připraveno oblíbené 
představení Dnes provází Minor (28. 9., 23., 29. 
a 30. 10.). 
Na své si přijdou i dospělí. Od 12. do 13. 8. během 
největšího tuzemského setkání středoevropských 
vinařů – Praha pije víno 2022 a ten, kdo neholdu-
je tomuto lahodnému moku se může během léta 
osvěžit ve známé kavárně se zahrádkou Café Neu-
stadt na nádvoří. 

Léto v Prazdroji
Letošní Léto v Prazdroji potrvá od 7. července až do 25. srpna a nabídne tu 
správnou letní idylu: živou muziku pod hvězdnou oblohou a k tomu orosené 
pivo, chladivé nealko a další vydatné občerstvení. 

 Plzeňský Prazdroj, a.s.

U Prazdroje 64/7
301 00 Plzeň
www.prazdrojvisit.czKO
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7. 7.   Support Lesbiens
14. 7.   Michal Ambrož & Hudba Praha
21. 7.   Brutus
28. 7.   Odyssea
4. 8.   Extra Band Revival
11. 8.   Keks
18. 8.   Voxel & Spol.
25. 8.   Děda Mládek Illegal Band

LÉTO V PRAZDROJI 2022
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V PRAZE

Vyhlídková věž Novoměstské 
radnice na Karlově náměstí
Věž plnila od 15. století funkci protipožární strážnice pro Nové Město a 
později z ní hlásný vytruboval hodiny. V současnosti si z ochozu věže užívají 
návštěvníci nádherný výhled na stověžatou matičku Prahu. Překrásnou 
vyhlídku si užijete i během komentované prohlídky radnice. 

Novoměstská radnice. p.o.
Karlovo nám. 1/23, 120 00 Praha 2
Tel. 224 947 190
 +420 725 639 740
 info@nrpraha.cz 
www.nrpraha.cz 
www.facebook.com/nrpraha
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TIP NA VÝLET

S každou památkou Vás seznámí průvodci. Většina 
miniatur je venku, část je vystavena v hale a v ka-
várně. Procházka mezi miniaturami je skvělá mož-
nost, jak zblízka poznat region. Jestli jste skutečné 
památky Dolního Slezska navštívili, pak je v Parku 
uvidíte úplně jinak.
Každý rok přibývají do expozice nové miniatury. Za 
posledních pět let vzniklo 13 modelů.
Začátkem května 2018 se návštěvníkům představi-
lo centrum Karpacze v miniatuře. Město se právem 
řadí mezi perly Krkonoš. Při vstupu do Parku proto 
můžete obdivovat kostel Nejsvětějšího Srdce Ježíšo-
va, kostel Navštívení Panny Marie, soudní hospodu 
„Bachus“ a muzeum turistiky a sportu. V roce 2019 
obohatil expozici evangelický kostel z Rzasniku. 
Roky 2020 a 2021 se věnovaly památkám v Jelení 
Hoře.  Nejdříve vznikla rozhledna „Hříbek“, jejíž ori-
ginál se nachází na návrší Křivoústého na severozá-
padním okraji města. O rok později byla postavena 
miniatura paláce Paulinum, který dnes slouží jako 
hotel.
První májové dny roku 2022 se expozice rozrostla 
o šest nových miniatur ze zámeckého areálu v Bu-
kowiec. Uvidíte například vyhlídkovou věž, opatství, 
dům zahradníka nebo napodobeninu řeckého chrá-
mu. Pokud si chcete prohlédnout originály, tak jsou 
od Kowar vzdáleny jen 5 kilometrů.

Za velkými památkami  
do Parku miniatur
v Kowarech
Zajímá Vás, co můžete dělat o prázdninách? Co navštívit? Přijeďte do Parku 
miniatur památek Dolního Slezska v Kowarech. Najdete zde víc jak 60 
miniatur. Naše modely jsou památky nejen z celého Dolního Slezska, ale 
také z českého a německého příhraničí. 

Úspěch soutěžích
Tříčlenný tým žákyň studij-
ního oboru Cestovní ruch ze 
Střední školy Lomnice nad Popelkou představoval 
v soutěži Profi Go 2020  - turistický produkt Park 
miniatur památek Dolního Slezska Kowary. Velké 
finále soutěže proběhlo v rámci doprovodného 
programu veletrhu cestovního ruchu Regiontour 
v Brně. Děvčata si z brněnského výstaviště odvezla 
ceny od UNESCO.
V soutěžní přehlídce turisticko propagačních ma-
teriálů TOURISTPROPAG 2022 na veletrhu cestov-
ního ruchu Regiony v Lysé nad Labem obsadil Park 
miniatur památek Dolního Slezska Kowary v kate-
gorii „Turistický průvodce“ bronzovou příčku.

www.park-miniatur.com
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Například dřevěná socha anděla přežila zničující po-
žár v roce 1845. Kromě toho vede trasa  prohlídky 
i do unikátního prostoru půdy, která je poprvé zpří-
stupněna veřejnosti a kde můžete obdivovat histo-
rické krovy mimořádného rozponu. 
Kostel sv. Jakuba v Poličce je národní kulturní pa-
mátkou, navštivte a obdivujte stavbu, která v minu-
lých letech prošla rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě 
71 mil. Kč!
Více informací o otevírací době naleznete na  
www.farnostpolicka.cz nebo na www.cbmpolicka.cz.

Okouzlí vás pohádkové zámky v Litomyšli, Moravské 
Třebové a Nových Hradech i tajemný hrad Svojanov. 
V Poličce se projdete po mohutných středověkých 
hradbách a poznáte příběh zdejšího rodáka Bohu-
slava Martinů. Jedno z našich nejdelších náměstí 
najdete ve Svitavách, kde si s dětmi užijete spous-
tu zábavy na Sváťově zážitkové cestě. Za automo-

bilovými elegány se vydáte do Muzea českého 
karosářství ve Vysokém Mýtě. Těšit se můžete na 
toulky nádhernou přírodou s mnoha rozhlednami, 
cyklostezkami či novými singltreky. Doporučujeme 
pískovcová skalní města Toulovcových maštalí nebo 
Hřebečské důlní stezky, ke kterým se můžete svézt 
vláčkem po úzkokolejce z Mladějova.

Připraveny jsou také dvě nové soutěže, které vás 
provedou nejen Českomoravským pomezím, ale 
představí vám i jedinečné výletní cíle u sousedů 
v Polsku. Tradiční formát má soutěž Pokladnice zá-
žitků – při návštěvě soutěžních míst budete sbírat 
razítka do hrací karty. 
Dáváte-li přednost moderním technologiím, stáh-
něte si zdarma mobilní aplikaci s rozšířenou realitou 
a vydejte se na Putování za pokladem. Aplikace vás 
zavede na řadu zajímavých míst, budete sbírat zlaté 
dukáty a odvezete si spoustu nezapomenutelných 
zážitků.
A jaké výhry na vás čekají? Těšit se můžete na víken-
dové pobyty, chytré hodinky, vstupenky do pamá-
tek, stolní hry a spoustu dalších cen. 

www.pokladnicezazitku.cz
www.ceskomoravskepomezi.cz

Kostel sv. Jakuba v Poličce 
– nejen na věž a do světničky 
B. Martinů, ale i ke krovům!

Vedle vyhledávaných prohlídek rodné světničky Bohuslava Martinů ve věži 
kostela sv. Jakuba (ve výšce 36 m) je nyní možno navštívit nově zbudovanou 
expozici Obraz jako viděné slovo. Návštěvníci tu najdou umělecky 
hodnotné obrazy, sochy a knihy, z nichž každý má svůj příběh. 

 | foto: Jakub Klimeš

Objevte klenoty
Českomoravského pomezí!

Plánujete víkend nebo dovolenou? Otevřete pokladnici plnou zážitků 
a vydejte se poznávat nejkrásnější místa turistické oblasti Českomoravské 
pomezí.

Stáhněte si aplikaci
Pokladnice zážitků
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Vstupné je dobrovolné 
a bude věnováno 
na konto Pomozte dětem. 

V případě nepříznivého
počasí se akce koná 
v Music Clubu Kotelna.
Aktuální info na FB.

Děti, přijďte v kostýmu
pohádkové postavičky 
a pomozte nám vykouzlit
Litomyšl pohádkovou!

Město Litomyšl vás zve na 24. celoprázdninový 
festival pohádek a koncertů na Toulovcově náměstí

Grafika a tisk: H.R.G. Litomyšl

2022Toulovcovy prázdninové

18.00
Divadlo Lišák a Myšák
Perníková chaloupka

1. července

19.30
Jiří Smrž trio

18.00
Liduščino divadlo
Kudy cesta do pohádky

15. července

19.30
A.M.Úlet

18.00
Divadélko Romaneto 
Dlouhý, Široký 
a Bystrozraký

22. července

19.30
Hm…

18.00
Divadlo Pohádka
Doktor Vševěd

29. července

19.30
Tempus

18.00
CziDivadlo 
O křišťálovém srdci

12. srpna

19.30
Trombenik

18.00
Divadýlko Mrak
O statečném Jankovi

19. srpna

19.30
Jan Hrubý trio

18.00
Divadlo Pruhované 
panenky 
Kryštůfek a lesní bytosti

8. července

19.30
M. Trchová & A. Kubát 
hrají písně Z. Navarové

18.00
Divadlo Koráb
Karkulka a vlci

26. srpna

19.30
Neřež Trio

18.00
Divadlo Andromeda
O chytré kmotře lišce

5. srpna

19.30
Lakuna

fwww.litomysl.cz
www.lazneducha.cz

Dětský program Litomyšlení 
vás zábavnou a hravou formou 
provede regionálním muzeem, 
bludištěm, chrámem Nalezení 
sv. Kříže, Rodným bytem Bed-
řicha Smetany i dalšími místy 
na zámeckém návrší. 

Státní zámek Litomyšl – pa-
mátka UNESCO nabízí kromě 
dvou nových prohlídkových 
okruhů i tzv. Letní pozastavení. 
Speciální zkrácené prohlídky 
jsou vhodné nejen pro všechny 
návštěvníky, kteří nemají dost 
času, ale i pro rodiny s menšími 
dětmi.

Celým rodinám je určen 
i celoprázdninový maratón po-
hádek a pohodových koncertů 

na Toulovcově náměstí. Toulov-
covy prázdninové pátky slaví 
v letošním roce své čtyřiadva-
cáté narozeniny a garantujeme 
vám, že ani děti, ani dospěláci 
se zde nebudou nudit.

Pod heslo Hrajeme si v Lito-
myšli výborně zapadá i naše 
„hra na lázně“. Již jedenáctým 
rokem představujeme Litomyšl 
jako místo, kde lze obnovit své 
síly duševní. Nevěříte, že právě 
na duševní bázně jsou v Lito-
myšli lázně? Přijed’te se pře-
svědčit – pramenů zde máme 
víc než v klasických lázních! 
Můžete se zapojit i do celoroční 
soutěže lázeňských pramenů 
a ochutnávat dobroty připrave-
né jen pro vás!

Hrajeme si
v Litomyšli

Svátova 
zázitková 
cesta

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

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

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

Vyražte se skřítkem
za dobrodružstvím.

www.svatovacesta.cz

si dámu, mlýn, piškvorky 

svatovacesta.cz

Máme pro vás dárek
Vystřihněte si tento kupon, za který dostanete v informačním centru 
(náměstí Míru 48, Svitavy) Sváťovy skleněnky s pytlíkem zdarma.
Platí 1x pro návštěvníka Svitav do 31. 8. 2022 nebo do vydání zásob.

Vystřihněte si tento kupon, za který dostanete v informačním centru 

I N Z E R C E
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Vnitřním historickým městem vás provede trasa 
A naučné stezky. Ta vám přiblíží nejvýznamnější 
místa a památky, např. kostel sv. Vavřince nebo 
části bývalého opevnění, včetně vstupních bran. 
Navštívit můžete bránu Litomyšlskou, kde bude po 
celé léto k vidění výstava „Když ve věži svítá“. Zají-
mavostí jsou i pamětní desky umístěné v hradební 
zdi v Jungmannových sadech.
Milovníci přírody jistě ocení výlet do blízkého oko-

lí. Vydat se můžete po trase B naučné stezky plné 
zábavních prvků. Stezka vás dovede mimo jiné na 
Vinice do lesního sportovního areálu s venkovní 
tělocvičnou nebo výběhovými schody, ale hlav-
ně trailovými tratěmi a pumptrackovou dráhou, 
které ocení cyklisté. 
K výletu do okolí můžete použít i koloběžku, kte-
rou si půjčíte v informačním centru. V rámci akce 
„V Mejtě to je jízda aneb Výprava pro zvídavé děti“ 

se můžete s celou rodinou vydat na cestu plnou 
zábavy, tvoření a poznání.
Letní atmosféru doplní tradičně akce v Amfiteát-
ru M-klubu nebo na náměstí Přemysla Otakara II. 
Návštěvníky z širokého okolí jistě přiláká multižán-
rový hudební festival Týden hudby v srpnu nebo 
bohatý program Městských slavností v září. 

 www.vysoke-myto.cz

Nástupním místem pro všechny cyklisty je parko-
viště pod zámkem. Odtud mohou vyrazit směrem 
do Pekla, kde začínají modré (lehké) traily, nebo 
přes Knížecí louku k retenční nádrži, kde začína-
jí červené (středně obtížné) traily. Najdete zde 
i nově vybudovaný Pumptrack, který se nachází 
přímo pod nástupním místem na traily, pod zám-
kem. Jedná se o uzavřený, uměle vytvořený okruh 
s asfaltovým povrchem s celkovou délkou 255 m. 
Vlny a klopené zatáčky umožňují udržovat, nebo 
dokonce zvyšovat rychlost pumpováním. Trať na-
bízí uživatelům nejen zábavu, ale i zdokonalování 
technických i jízdních dovedností na kole. Do po-
hybu se zapojuje celé tělo a je to tedy zábavný pro-
středek pro zlepšování fyzické kondice. Odtud se 
můžete napojit na cyklotrasu 4029 a vydat se po ní 
směrem na Svitavy a ke Hřebečskému hřbetu, kde 

vás čeká tematická trasa Hřebečské důlní stezky, 
která vás provede po stopách zaniklého hornictví.  
Nachází se zde vyhlídkové plošiny a věže, z kterých 
se vám naskytne překrásný pohled do kraje až na 
Jeseníky a Orlické hory. Tak tedy namažte řetězy, 
dobijte baterky a šlápněte do pedálů…

Mějte se v Mejtě!
Vysoké Mýto založené králem Přemyslem Otakarem II.  
se může pyšnit bohatou historií, největším čtvercovým náměstím 
v Čechách nebo slavnou automobilovou tradicí.

Přilbu, rukavice a na kolo! 
Singltrek Moravská Třebová 
je otevřený…
Singltrek Moravská Třebová nabízí další možnost sportovního vyžití 
pro širokou veřejnost každé výkonnostní úrovně včetně dětí. Traily jsou 
podle obtížnosti barevně odlišeny na červené (středně obtížné), modré 
(lehké) a zelené, které vedou rekreačním areálem Knížecí louka a díky 
nenáročnému profilu jsou určeny pro každého, zejména pro děti. 
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Nenechte se však mýlit, hlavní surovinou této 
regionální speciality nejsou jablka, ale brambory 
jakožto zdejší „jabka země“. Tento chutný pokrm 
představují sladké bramborové placky plněné 
tvarohem a sypané cukrem. Po nočním loupání, 
vaření a tlučení brambor, správně po staročesku 

dřevěnou paličkou v neckách, následuje plnění 
tvarohem a pečení na plátech kamen. Každoročně 
se na ně stojí fronty a na stáncích mizí dřív, než 
je děvčata stihnou donést. Ale o zábavu se vždy 
postarají  „jabkancoví umělci“ se svými písničkami 
a scénkami, takže všichni se dobře baví. 

Jabkancová pouť navíc přímo souvisí s církevním 
svátkem sv. Kateřiny, která je patronem zdejšího 
Kostelíčka. Kostelíčkem místní nazývají českotře-
bovskou Rotundu sv. Kateřiny, která je jednou 
z nejstarších památek a jedinou dochovanou ro-
mánskou stavbou ve východních Čechách. V rámci 
pouti je možné s průvodkyní rotundu. 
 
Přijďte ochutnat a dobře se bavit!

Více na www.ceska-trebova.cz

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

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

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

www.kutnahora.cz

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

Jabkancová pouť
Česká Třebová láká na jednu z největších tradičních akcí tohoto města – 
Jabkancovou pouť. Akci pořádá Spolek od sv. Kateřiny pod patronátem Města 
České Třebové. Letos bude tradiční jabkance pečené v Chalupě U Kostelíčka 
možné ochutnat v sobotu 19. listopadu, a to již od 7 hodin od rána.
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Novinkou je poznávací stezka Po stopách přírody, 
která nabízí zajímavé prvky s různorodým zaměře-
ním. Startuje u Stříbrného rybníku a dovede vás až 
k lesní posilovně a občerstvení U Pytláka. 

Herní prvek Věž poznání připomene a mnohé nau-
čí, jak třídit odpad. Však, kdo z nás občas nezaváhá 
a nepoloží si notoricky známou větu „Kam to mám 
hodit?“. Snad každý! 

Děti určitě pobaví frotážové pulty, na kterých zjistí, 
jaké stopy zvířátka zanechávají. 
Prověřit svoji kondici můžete na doskočišti, kde se 
budete srovnávat s takovými hvězdami lesa, jako je 
jelen, zajíc nebo rys. 
A znáte cestu vody krajinou? Pokud ano, je to skvě-
lé. Pokud ne, nevadí, na této stezce se vše dozvíte. 
Trochu netradičním prvkem jsou Hlasy města, ke 
kterému budete potřebovat moderní technologie, 
ale stojí to za to! Do telefonu si naistalujte aplikaci 
Lesní svět a vaše vycházka dostane rázem jiný roz-
měr. Načtením QR kódu u obrázků zvířátek se zapo-
sloucháte do jejich řeči. Víte, jak dělá kuna kromě 
dupání na půdě? 
A co s sebou? Kromě dobré nálady to chce vhod-
nou obuv, tužku a na následné procvičení získa-
ných vědomostí také pracovní list, který stáhnete 
na www.hradecko.eu. 

Nová naučná stezka
v Hradeckých lesích
naučí i pobaví
Hradecké lesy jsou skvělým místem k aktivnímu odpočinku pro celou 
rodinu. Díky zajímavým okruhům a tematickým stezkám se nejen pobavíte, 
ale také vědomostně obohatíte. 
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Hotelové motto: 
svými službami přinést hostům pohodu, radost a štěstí 

Hotel poskytuje celoroční ubytování ve dvou až šes-
tilůžkových, příjemně  a vkusně zařízených pokojích. 
Sami si můžete vybrat, který z pokojů bude vaší ro-
dině vyhovovat. 
Rezervujte ubytování přímo - získáte 15% slevu 
v termínu od 15.6. do 30.8.   
Fotky najdete také v galerii na hotelovém webu. 
Součástí je horská restaurace, která nabízí tradiční 
česká a krkonošská jídla. Ochutnáte výborně při-
pravená jídla české kuchyně – např. rajskou s kned-
líkem, čerstvého pstruha, typická krkonošská jídla, 

ale i speciality jako např. křepelku pečenou s bylin-
kami a dýňovým pyré.  
Určitě velmi žádané a vítané je parkování přímo 
u hotelu a zdarma pro ubytované hosty.  V sezóně 

je totiž Pec velmi žádané a navštěvované středisko, 
kde parkovací místo je vzácné zboží. 
A co vás při letním pobytu v Peci čeká? Těšit se mů-
žete na překrásné a velmi dobře značené pěší vý-
lety do širokého okolí. Jen na vaší zdatnosti záleží, 
zda je spojíte s jízdou lanovkou na Sněžku, popř. na 
Černou horu, či zvládnete celý vybraný okruh pěš-
ky. Využít můžete ale také půjčovnu koloběžek a kol, 
i zde si můžete vybrat ze široké nabídky. K dispozici 
je ve městě i poměrně velká bobová dráha, která 
nenechá chladnými děti i dospělé návštěvníky. Na-
jdete i pěkné parky pro menší děti a cestou kolem 
města mohou děti využít zajímavé interaktivní hry 
s přírodními motivy. 

V Peci jste ke Hvězdám 
o hodně blíž než jinde    
A pokud se ubytujete v Hotelu Hvězda přímo v centru Pece pod Sněžkou 
budete se i vy cítit jako hvězdy. Hotel i výborná restaurace, umístěná přímo 
v budově,  svým příjemným vystupováním i  kvalitou hotelových služeb  
umožní svým hostům prožít nezapomenutelný zážitek z ubytování, české 
gastronomie a dokonce z využití unikátních venkovních saun, kde ochlazení 
poskytuje přímo horská říčka tekoucí hned za hotelem. 

 Kontakty na ubytovatele: 

 +420 731 172 383
 marek@ultimate-hospitality.cz
 +420 722 702 111
 marketa@hotelhvezda.cz
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Vlastní hrazené město bylo vysazeno na strmé skal-
ní ostrožně nad řekou Mží. Uvnitř i vně hradeb se 
nachází řada památek, které stojí za zhlédnutí. Z cír-
kevních památek je to Minoritský klášter s torzem 
kostela sv. Maří Magdaleny, kostel Všech svatých 
s vyhlídkovou věží, kostel Nanebevzetí Panny Marie,  
kostelík sv. Petra za městem a Křížová cesta na vrch 
Ronšperk. Unikátem je  renesanční radnice se sgra-
fity a renesanční most s věží přes řeku Mži, dále ba-
rokní morový sloup se sochami světců na náměstí. 
Z městských bran se zachovala jen Koubkova branka 
pod městem u řeky. Zajímavé je umělecké ztvárně-
ní 13. poledníku u kina Slavie. Poučná je i návštěva 
Hornického skanzenu s Prokopskou štolou, Naučné 

stezky Historie hornictví na Stříbrsku, Naučné stez-
ky po Československém opevnění z let 1935-1938 
a městského parku. S novější historií je spjat i moto-
krosový areál na Terénu sv. Petra za městem.

Více na: 
www.muzeum-stribro.cz

www.infocentrumstribro.cz

Navštivte město Stříbro
a poznejte jeho památky

Stříbro bylo dříve královské horní město, spjaté s těžbou olověných rud 
s velmi malým obsahem stříbra, poprvé zmíněné už v roce 1183 jako 
hornická osada „Argentaria“
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Již 15 let je v Lednici vybudovaný lázeňský dům 
Perla, kam se jezdí rekreovat pacienti třeba po 
operacích pohybového aparátu nebo jedou jen tak 
za klidem a pohodou.
5 let uplynulo od doby, kdy Lednice obdržela ofi-
ciální statut lázeňského města. Ale letos, v roce 

2022, si Lednice připomíná jiné výročí...
Psal se rok 1222 a v písemných pramenech se 
poprvé objevilo jméno Lednice v latinizující po-
době  ,,Izgruobi”. 
V těchto letech ji držel mocný rakouský rod Sirot-
ků, kteří získali rozsáhlé statky na jihu Moravy 

od českého krále Přemysla Otakara I. Než se po-
doba jména obce ustálila do podoby, jakou zná-
me dnes ,,Lednice” objevovalo se v písemných 
pramenech, jako Lednyczy nebo Eisgrub.
Letos tedy v Lednici slavíme výročí 800. let od prv-
ní písemné zmínky. K příležitosti oslav výročí bude 
připravena spousta akcí, ať už tradičních oblíbe-
ných, tradičních akcí v novém kabátku nebo akcí 
nových. Začali jsme v květnu koncertem Hudby 
Hradní stráže a Policie ČR. Připraven je festiválek 
divadel pro dospělé i pro děti, letní jarmark na ko-
lonádě s hudebním programem, výstava fotografií 
napříč obcí, proběhne i ocenění zasloužilých ob-
čanů a představitelů obce Lednice, nesmí chybět 
ani tradiční akce lázní a tou je Lázeňské vinobraní 
v září, oblíbený adventní jarmark v prosinci a vše 
zase uzavřeme koncertem Hudby Hradní stráže 
a Policie ČR, tentokrát ale ve vánočním ladění.
Symbolickým dárkem obci Lednice, k tomuto krás-
nému výročí, jsou dvě nově vydané knihy ,,Lednic-
ké pověsti a povídky” od paní Lady Rakovské z Val-
tic a kniha ,,Lednice včera a dnes” plná fotografií 
Lednice z dřívější a současné doby, které jsou už 
nyní k dostání v našich informačních centrech, 
spolu s dalšími upomínkovými předměty, které 
byly k příležitosti oslav vytvořeny. 
Těšíme se, že se s Vámi na těchto akcích potkáme.
Více informací o nich naleznete na webových 
stránkách www.lednice.cz nebo na facebooku Tu-
ristické informační centrum Lednice.

V prostorách zámku, bývalého sídla Lichtenštejnů, 
je možné shlédnout putovní výstavu s hernou, na-
zvanou Kostičkofest. Malí i velcí příznivci pestro-
barevných kostiček dětských stavebnic zde objeví 
nostalgické retro s městem a vláčky, pohádkové 
postavičky a kostlivce v životní velikosti. 
V zámeckém parku, v temných prostorách Žabího 
sklepa, je ukryt Tajuplný svět. Expozice Arnošta Va-
šíčka představuje velké záhady naší planety. Fasci-
nující zábava pro celou rodinu.

Na své si přijdou i milovníci přírody. Na zámeckou 
zahradu navazuje kouzelná voňavá Bylinková zahra-
da. Na tematických záhonech roste asi 300 druhů 
bylin sloužících nejen k léčení, ale třeba také k bar-
vení tkanin či k dochucení pokrmů. Pro děti je v za-
hradě připraveno pískoviště s hračkami a množství 
malých konviček, kterými mohou v parných letních 
dnech zalévat záhony.
Mnohé zaujme expozice v Národním zeměděl-
ském muzeu, která provede místní faunou a flórou 

a představí také zdejší architektonické památky. Je 
možné shlédnout velkoobjemová akvária s tuzem-
skými rybami, 3D dalekohled ukazující přírodu této 
lokality, kinestetickou lávku navozující iluzi chůze 
v mokřadu nebo interaktivní herbář se zábavným 
poznáváním dřevin.
Výstava Svět pohádek zabaví všechny. Je největší 
výstavou národních pohádkových postav a strašidel 
v ČR. Primárně je určena pro děti, nudit se rozhod-
ně nebudou ani dospělí. Každý si zde najde tu svou 
oblíbenou postavičku z pohádek, dětských pořadů 
či večerníčků. Děti se zabaví i v hermě s obří prolé-
začkou a autodráhou.
Ať už se rozhodnete strávit ve Valticích víkend nebo 
dovolenou, vždy si zde i v okolí najdete to své.

Lednice v tomto roce slaví...
Lednice, místo známé jako ,,Perla Jižní Moravy”. Všem se jistě hned vybaví 
velkolepá stavba gotického zámku, rozsáhlý zámecký park a spousty 
drobných a krásných saletů rozesetých po krajině v jejím okolí. 

Valtice – pro rodiče s dětmi
Ve Valticích je mnoho zajímavých míst, které si můžou užít 
i rodiny s dětmi. Velmi atraktivním místem je Stezka bosou 
nohou, okružní trasa o délce 5 km, vedoucí z rakouské obce 

Schrattenberg k Valticím - k romantické stavbě Kolonáda. Po cestě je 
umístěno 12 zastávek, na kterých se návštěvníci můžou projít bosí třeba 
po kůře či šiškách nebo balancovat na vratkém mostě, odpočinout si na 
dřevěných lehátkách, …

DĚTEM

 Turistické informační centrum Valtice 

nám. Svobody 4, 691 42 Valtice
 +420 734 256 709, +420 731 164 599 
 tic@valtice.eu
www.valtice.eu
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 | foto: Lukáš Hrdlička z Břeclavi
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Tábor, pulzující srdce regionu, kromě řady kultur-
ních programů vycházejících z historických tradic 
a přibližujících středověk nabízí i mnoho kulturních 
zařízení, expozic a výstav, alternativní kulturu, ne-
tradiční přehlídky a širokou paletu interdisciplinár-
ních festivalů – kulturních zážitků pro všechny ge-
nerace.

Na co se můžete těšit:
• od 2. července – Zahájení historických jízd
Křižíkův vůz Elinka a elektrická lokomotiva Bobinka vás 
zvou na letní nostalgické jízdy po naší nejstarší elektri-
fikované trati z Tábora do Bechyně. Zahájení zpříjemní 
flašinetář Jan Bondra a pouliční chůdaři. Podrobnější 
informace najdete na www.cdnostalgie.cz.

• 16. července – Jazzový Tábor 
V historickém centru na Žižkově náměstí se roze-
zní báječná jazzová hudba. Letošní ročník obohatí 
svým vystoupením Marta Kloučková Quintet, Jiří 
Stivín & Co Jazz, Karel Kobližka Quintet a vrcholem 
večera bude Kvintet Antonína Gondolána.

• 5.–7. srpna – Komedianti v ulicích 
11. ročník festivalu nabídne publiku to nejlep-
ší z domácí tvorby pouličního divadla a nového 
cirkusu, nebudou chybět ani tradiční koncerty či 
hravé dílny. Svou poetikou je tento festival jedním 
z mála českých festivalů, který prezentuje moderní 
pouliční divadlo přímo v centru památkové rezer-
vace. 

•  8. července – 2. září – Příběhy kabelek význam-
ných žen 

V Galerii 140 se sejdou kabelky a ženy, které by se 
nikdy společně nesetkaly. Na výstavě budou pre-
zentovány kabelky z různých období, každá z nich 
ukrývá svůj jedinečný příběh.

V Táboře můžete navštívit:
Husitské muzeum s podzemními chodbami • věž 
Kotnov a Bechyňskou bránu • Muzeum čokolá-
dy a marcipánu • Muzeum LEGA • Housův mlýn 
s filmovou zbrojnicí • vyhlídkovou věž děkanské-
ho kostela • botanickou zahradu • poutní kostel 
v Klokotech • Strašidelné podzemí • augustinián-
ský klášter

Přírodními zajímavostmi jsou:
ZOO Tábor • Geologická expozice Pod Klokoty • 
Jordán (nejstarší vodní nádrž ve střední Evropě) • 
Lesopark Pintovka • Jordánský vodopád • Graná-
tová skála • Stezka údolím Lužnice Toulavou

www.visittabor.eu

Tábor 
– pestrá paleta zábavy
Táborsko, kraj úzce spjatý s dějinami českého národa, je od nepaměti 
místem bohatých kulturních tradic. A tak zde i dnešní návštěvník najde 
pestrou kulturní nabídku.
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Další tipy na akce najdete v naší nabídce na webu 
a sociálních sítích, tak neváhejte a přijeďte. Těšíme 
se na vás. 

„Po rekonstrukci jsou opravené opěrné stěny, fon-
tány se specifickým zavlažovacím systémem a nový 
kabát dostalo i několik soch. Součástí parku je také 
Oranžérie, bývalý zámecký skleník, který prošel ob-
rovskou revitalizací a v současné době jsou v něm 
interaktivní výstavy pro celou rodinu,” říká ředitel 
zámku Dobříš Pavel Krejcárek. Tajuplný les a Voda 
jsou dvě expozice, které pobaví a poučí návštěvníky 
všech věkových kategorií. Ve druhé části Oranžérie 
je galerie s výstavním prostorem a videoprojekcí 
o proběhlé tříleté rekonstrukci.
Expozice Tajuplný les a Voda jsou jak poučné, tak 
hravé, a zabaví se na nich děti (včetně nejmenších) 
i rodiče. Tajuplný les seznamuje s živočichy, kteří žijí 
v okolních lesích, a nabízí srovnání s mapkou zvířat 
rozmístěných po celém světě. K tomu si děti mohou 
zvířátka přenést na papír prostřednictvím razítek. 
Informační cedule seznamují návštěvníky s aktuál-

ním celosvětovým stavem lesů a s problémy, které 
přináší kácení a odlesňování. Dozvíme se, že v Čes-
ké republice zaujímají lesy třetinu rozlohy, kdo lesy 
vlastní, kdo v nich žije, co nich roste, jaký má les 
význam a mnoho dalšího… Důraz je kladen na lesy 
rodiny Colloredo-Mannsfeld, největšího soukromé-
ho vlastníka lesů u nás, který vlastní také dobříšský 
zámek. 

Na druhé interaktivní výstavě, která se věnuje vodě, 
se návštěvníci seznámí s vodou ve všech skupen-
stvích. Uprostřed expozice je hravý stůl s křížovka-
mi, hádankami a rébusy, kde se děti i rodiče zabaví 
a mnohé dozvědí. Spoustu věcí si tady vyzkoušíte 
“na vlastní kůži”, třeba chuť vody z brdských lesů, 
anebo uvidíte “na vlastní oči” jako například slad-
kovodní Škebli rybničnou či historickou kánoi ze Se-
verní Ameriky, kterou přivezl na začátku 20. století 
do Čech kníže Josef Colloredo-Mannsfeld. 
Francouzský park a Oranžérie jsou do konce červ-
na otevřené od středy do neděle od 9 do 17 hodin, 
o letních prázdninách denně mimo pondělí od 9 
do 18 hodin. Plné vstupné do francouzského parku 
a Oranžérie je 110 korun. 

Více informací o aktuální provozní době a vstup-
ném najdete na:

 www.zamekdobris.cz

Prázdniny v Dačicích 
Dačice jsou nejen městem kostky cukru, ale také ideální vstupní 
branou do turistických oblastí Podyjí a České Kanady. Kromě 

krásné přírody, koupání, historických památek a pohody malého města 
vám nabízíme akcemi našlapané a na kulturní zážitky bohaté prázdniny. 

Zámek Dobříš láká 
na interaktivní výstavy 
Na zámku Dobříš otevřeli letos v květnu po tříleté rekonstrukci francouzský 
park a přilehlou Oranžérii. Nádherný rokokový park znáte z pohádky 
Princezna ze mlejna nebo z filmu Marie Terezie a procházka v něm kolem 
buxusů, ozvučené fontány Napájení Heliových koní či skrze přírodní 
bludiště z habrů pro vás bude velký zážitkem. 

• 5.-17. 7. Dačická kostka – 25. ročník hudeb-
ně divadelního festivalu se koná na zámeckém 
nádvoří, čeká vás 14 žánrově různorodých 
představení včetně pohádek pro děti.  Vstu-
penky zakoupíte na místě nebo v předprodeji 
na rezervace.dacice.cz.    

• 24. 7. Divadlo na náměstí – nedělní odpole-
dne bude patřit dětem a pohádce Pejsek a ko-
čička. Vstup volný.

• 6. 8. Prázdninové hraní Pod Lipkami – pro-
gram v centru města pro všechny kluky a holky 
od 1 do 100 let. Chybět nebudou soutěže, ob-
čerstvení a dobrá nálada. Vstup volný.
• 12. 8. Léto na náměstí – folkový večer. Vstup 
volný.  
• 15.-20. 8. Dačická řežba – řezbářské sympo-
zium v centru města, na kterém uvidíte i ková-
ře, skláře a keramické dílny. Velkým bonusem 
jsou hudební večery s živou muzikou, k tomu 
grilované dobroty a všudypřítomná pohodová 
atmosféra. Vstup volný.

PROGRAM • AKCE

 Infocentrum Dačice

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

KO
N

TA
KT



magazintim.cz 27

V REGIONECH

Novinka sezóny v Jindřichově Hradci 
– Stezka zámeckých pánů
Vycházkový okruh vás provede historickým jádrem 
města, malebným okolím řeky Nežárky nebo Huso-
vými sady. Stezka je dlouhá cca 3,5 km a procházka 
je plánovaná na zhruba 1 hodinu. Na vycházkovém 
okruhu se seznámíte nejen s historií vzniku měs-
ta, se šlechtickými rody, které život v našem městě 
ovlivňovaly, ale také uvidíte propojení do našeho sou-
časného života, ať už díky bohaté architektuře nebo 
duchovnímu odkazu.

Z Jindřichova Hradce 
pěší stezkou Českou Kanadou

Stezka Českou Kanadou je novinkou na poli dálkových pěších turistických tras. Zcela nová pěší stezka Čes-
kou Kanadou měří 118 kilometrů, spojuje Jindřichův Hradec, Novou Bystřici, Slavonice a Dačice a je díky 
charakteru krajiny rozdělena na 8 etap. V šesté etapě dojdete například ke kurioznímu skalnímu útvaru 
Ďáblova prdel poblíž rozhledny U Jakuba u obce Valtínov. Až ho spatříte na vlastní oči, poznáte, že zkrátka 
nemůže mít jiné jméno. Každá z osmi etap je něčím specifická a je na ní rozhodně co objevovat. 

Celé léto: Jízdy parním vlakem Jindřichův Hra-
dec – Nová Bystřice

O té ohavné rebelii – příběh z války třicetileté 
– kostýmovaná prohlídka běžně nepřístupných 
zámeckých prostor počínající rokem 1618.

13. 8. MINT Market – trhy s originální módou, 
šperky a designem

23. – 27. 8. Mistrovství České republiky 
v balonovém létání – nebe nad Jindřichovým 
Hradcem opět zaplní pestrobarevné balóny.

27. 8. Opera na III. nádvoří zámku – tradiční 
operní představení pod širým nebem na zám-
ku – Carmen, Georges Bizet

 Infocentrum Jindřichův Hradec

infocentrum.jh.cz
www.ckanada.czKO
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• TIPY NA KULTURNÍ AKCE NA LÉTO 

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

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

při z kádě do ruky, nebo se bude soutěžit o nejlepší 
jihočeský koláč či buchtu.
Připraven je tradiční a zároveň výjimečně bohatý 
kulturní program různých žánrů, jako je dechovka, 
folk, folklor či country.
Akci i samotnou vesničku zapsanou na prestižní se-
znam památek UNESCO významně podporuje Jiho-
český kraj. Přijeďte do jižních Čech připomenout si 
prastaré tradice a staré časy. Srdečné pozvání všem!
Další informace k organizaci akce a program slav-
ností naleznete cca jeden měsíc před jejím konáním 
na www.holasovice.eu23. ročník Selských Slavností

v Holašovicích
Nenechte si ujít tradiční Selské slavnosti pořádané v malebné 
jihočeské vesničce Holašovice, které vás zavedou do nostalgie 
dob dávno zapomenutých.
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První ročník byl realizován v roce 2013 v rámci na-
bídky letních akcí v krásném prostoru volnočasové-
ho areálu pod chebským hradem Krajinka. Festival 
je zaměřen na pohybové komediální divadlo, kte-
ré je naplněno nejen humorem, ale také filosofií 
a nebojí se experimentovat. Hledá všechno to 
„bláznivé“ co je v České republice k vidění. Kromě 
představení nabízí s velkým úspěchem u dětského 
i dospělého publika  workshopy, zaměřené na nej-
různější cirkusové techniky. Celé dvoudenní akci 
předchází příměstský tábor, kde pod vedením zku-
šených lektorů a režisérky vzniká unikátní předsta-
vení, zahajující celý festival. Letos se děti promění 
v postavy z populární Alenky v říši za zrcadlem. 

Letní bláznění 
Letní bláznění je festival nového 
cirkusu a pouličního divadla, který 
pořádá Kulturní centrum Svoboda 
v Chebu. 

Pátek 22.7. 
15.30  Alenka v říši za zrcadlem 
Představení dětí příměstského tábora.
16.00 Duhové Bubliny – Václav Strasser 
Unikátní vystoupení s mýdlovými bublinami.
16.30 Pohádka lesní – Divadlo B
Původní pohádka o plynutí času v lese, jak 
všecko souvisí se vším.
17.30 - 19.00 Aréna pro bláznění – workshopy 
19.00 PraXchy – Sacra Circus
Steampunková clownerie o největším vynálezu 
lidstva. 
21.00 Emil – Divadlo B
Obrazová loutkohra se zvířátky a kapkou krve.
Vstupné od 19.00, 150 Kč dospělí, 100 Kč děti 
a studenti, senioři 

Sobota 23.7.
14.00 Pohádkomat – Divadlo Buřt
Automat na loutkové zážitky.

14.30 Legenda o Sooleimonovi – Aventyr
Exotický pohádkový příběh plný zběsilé akce, 
bláznivých soubojů, krkolomných akrobatických 
kousků, ale také lásky, přátelství.
15.00 – 16.30 Aréna pro bláznění – worshopy, 
výtvarné dílny
16.30 Neviditelný Grandcirkus – Teatro Piccoli-
no a Sacra Circus
Představivost diváků se rozproudí díky pantomi-
mě, stačí otevřít oči a bavit se. Uvidíte vše, kro-
cení divé zvěře, provazochodectví, siláka a všeli-
ké nevídané akrobatické i žonglérské kousky. 
17.30 Johnny a Jenny – Jonatán Vnouček a Mi-
chaela Stará. Groteskní až komiksový souboj 
o nadvládu nad toaletami.
18.30 101 věcí – Koťátko zkázy 
Divadlo, komedie, akrobacie působí na letních 
scénách již pátým rokem a je jim ctí uvést v Che-
bu derniéru svého prvního opravdového před-
stavení 101 věcí, co jste chtěli udělat, ale báli 
jste se!
20.00 – Varieté STARS – hvězdy ve tmě
Jedinečný projekt vznikající pro náš festival. Jed-
ná se o premiéru a derniéru současně

PROGRAM • AKCE

Vstupné od 20.00  150 Kč dospělí, 100 Kč děti 
a studenti, senioři
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA
Pořadatel: KC Svoboda Cheb

www.kcsvoboda.cz

KROMĚŘÍŽ
město s bohatou historií 
i živou a aktivní současností

POZNEJ vše, čím se může Kroměříž pochlubit
PROŽIJ akce a události, které se v Kroměříži odehrávají
PROZKOUMEJ i neznámá místa, zapomenutá zákoutí, osudy osob i staveb www.kromeriz.eu
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Baťův mrakodrap s uni-
kátní technickou lahůd-
kou – původním výtahem 
s kanceláří Jana Antonína 
Bati, s nejdelším funkč-
ním páternosterem 
v Česku a nádhernou 
vyhlídkou na Zlín, je roz-
hodně místem, kde byste 
měli začít prohlídku měs-
ta. Vyhlídková terasa na 
střeše mrakodrapu nabízí 
nejen krásný výhled na město, ale i kavárnu s příjem-
ným posezením a několik amerických dalekohledů. 
Prohlédněte si také bronzový 3D model města a na-
koukněte do strojovny vozíku na údržbu fasády, tzv. 
kočky. Pokud se chcete o této mimořádné budově 
dozvědět více, doporučujeme komentovanou pro-
hlídku, která zahrnuje i vyjížďku pojízdnou kanceláří. 
Prohlídku je nutné objednat předem, nejlépe 1–2 
týdny, na www.14-15.cz. Do pojízdné kanceláře je 
možné také nahlédnout každý den. Prohlídka mra-
kodrapu a výtahu je ideální doplněk k expozici Prin-
cip Baťa, která vás blíže seznámí s příběhem slavné 
firmy Baťa. Nachází se ve zrekonstruovaných továr-
ních budovách ve 14|15 BAŤOVĚ INSTITUTU. 
Uvidíte zde ševcovskou dílnu, stroje, na kterých pra-
covali Baťovi zaměstnanci, slavné reklamní cedule 
a hesla, sbírku obuvi z celého světa a produkty znač-
ky Baťa. Objevíte zde také exponáty slavných ces-
tovatelů Hanzelky a Zikmunda, a to i jejich slavnou 
Tatru 87 a exponáty filmového kabinetu. Projděte si 

také tovární areál rozkládající se na ploše 65 ha. Na-
jdete tu fungující továrny, ale také stylové kavárny, 
bistra i restaurace. Pro vaši lepší orientaci je dobré 
vědět, že budovy jsou označeny podle amerického 
způsobu číslování. 
Nevynechte ani návštěvu architektonické ikony měs-
ta a perly světového funkcionalismu - Památníku To-
máše Bati. Tato unikátní stavba je svým významem 
srovnatelná např. s brněnskou vilou Tugendhat či 
pražskou Millerovou vilou. Vnitřní prostor je minima-
listický, vyplněný pouze loučovými lampami a věrnou 
maketou letounu Junkers F13, jež připomíná osudo-
vou tragédii Tomáše Bati. Cestou k památníku se za-
stavte u urbanisticky nejcennějšího místa, Gahurova 
prospektu. Chodníky zapuštěné pod úroveň terénu 
a travnaté plochy vytvarovány do mírných vln připo-

mínají z dálky zvlněnou 
hladinu. Tento oceněný 
veřejný prostor slouží 
k odpočinku a skvěle do-
plňuje své okolí.
Pro prohlídku města mů-
žete využít i komentované 
procházky s průvodcem 
ZÓNA ZLÍN. Na trase PLÁ-
NOVANÉ MĚSTO projdete 
centrum města s nejvý-
znamnějšími architekto-
nicky cennými stavbami 

a navštívíte Památník Tomáše Bati. Letošní novinkou 
je nová prohlídková trasa BYDLENÍ U BATI, jež vám 
představí experimentální architekturu první dělnic-
ké čtvrti Letná, kde nechal Tomáš Baťa stavět první 
domky pro své zaměstnance. Dozvíte se, co je to jed-
nodomek, dvojdomek a čtyřdomek a jaká pravidla 
a režim museli obyvatelé čtvrti dodržovat. Prohlídky 
se konají od května do září, každou středu a sobotu. 
Bližší informace k programu prohlídek a rezervaci 
vstupenek naleznete na bit.ly/zonazlin. 
Za zážitky můžete vyrazit také do nejoblíbenější Zoo 
Zlín. Nadchnou vás tu nejen mořští rejnoci, které 
si můžete pohladit i nakrmit, ale také první africké 
slůně v České republice a nově největší expozice pro 
jaguáry JAGUAR TREK. Další tipy naleznete na:

www.ic-zlin.cz

Zlín – místo jako žádné 
jiné
V Česku neexistuje žádné jiné místo, které je tak specifické svou 
architekturou, jako právě Zlín. Červená cihelná vyzdívka vás bude provázet 
na každém kroku. Projděte si nejen centrum města a ty nejvýznamnější 
památky, ale vydejte se také prozkoumat čtvrtě s unikátními baťovskými 
domky. 

14|15 BAŤŮV INSTITUT; foto Josef Řezníček

Baťův mrakodrap
foto Josef Řezníček

Pojízdná kancelář; foto Josef Řezníček

Baťovské domky; foto Jiří Novosád

Památník T. Bati; foto Ondřej Kavula

Gahurův prospekt;
foto archiv SMZ
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Butterfly Ensana Health Spa Hotel
1.6.2022 – 2.10.2022

Pobyty zahrnují:
•  Ubytování s all inclusive stravováním
•  V průběhu dne je zajištěno malé občerstvení a ne-

alko nápoje mezi snídaní, obědem a večeří
•  Obědy a večeře zahrnují nealko nápoje, pivo, víno, 

kávu a čaj 
•  Vybrané nápoje jsou k dispozici take 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 až 20% dle počtu objednaných nocí
• Zůstaňte 3 noci – ušetříte 10 %
• Zůstaňte 4 noci – ušetříte 15 %
• Zůstaňte 5 nocí – ušetříte 20 % 

  UBYTOVÁNÍ S ALL INCLUSIVEE
Užijte si lázeňský pobyt all inclusive. 

Pobyt obsahuje:
•  Ubytování s all inclusive stravováním
Cena od: 1 700 Kč osoba/noc
Minimální délka pobytu: 1 noc

  MINIKÚRA 
Vychutnejte si procedury Ensana s využitím jedi-
nečných místních přírodních léčivých zdrojů. Pod 
vedením profesionálů působících v gastronomii 
a medicíně si užijte každodenní lázeňskou léčbu 
a zdravé pokrmy. Budete se cítit uvolněně jak tě-
lesně tak i duševně - bez ohledu na délku pobytu. 
Do  každodenního života se vrátíte s obnovenou 
energií.
 
Pobyt obsahuje:
•  Ubytování s all inclusive stravováním 
•  1x Lékařská prohlídka 
•  1x Procedura na osobu/den
Cena od: 2 375 Kč osoba/noc
Minimální délka pobytu: 2 noci 

  IMUNITY RESTART 
Program navržený pro hosty, kteří se cítí unave-
ni. Tento program využívá přírodní léčivé zdroje 
Ensana k posílení imunity. Výběr tradičních pro-
cedur je kombinovaný s fyzickými aktivitami se 
zaměřením na restartování samoregeneračních 
procesů v těle, což má za následek zotavení 
a zvýšení síly. 

Pobyt obsahuje:
•  Ubytování s all inclusive stravováním 
•  2x Minerální koupel 
•  2x Oxygenoterapie 
•  2x Inhalace 
•  Pitná kúra dle předpisu lékaře
Cena od: 2 550 Kč osoba/noc
Minimální délka pobytu: 3 noci 

 LÁZEŇSKÝ LÉČEBNÝ POBYT 
Kombinace tradičních lázeňských procedur spo-
jená s fyzickými aktivitami určenými ke zlepšení 
pohyblivosti a k podpoře duševní relaxace. Tento 
program, navržený pro hosty, kteří pociťují těles-
né napětí ze stresu každodenního života, v nich 
zanechá pocit regenerace, uvolnění a také pocit 
připravenosti překonat každodenní stres. 

Pobyt obsahuje:
•  Ubytování s all inclusive stravováním 
•  1x Lékařské vyšetření 
•  2x Procedury na osobu/den kromě neděle
Cena od: 2 600 Kč osoba/noc
Minimální délka pobytu: 7 nocí 

 ÚLEVA OD BOLESTI 
Program nabízí řadu léčebných procedur ke zmír-
nění bolesti, ztuhlosti svalů a zlepšení celkové mo-
bility, s cílem zlepšení kvality života a umožněním 
plné účasti na mnohých aktivitách.

Pobyt obsahuje:
•  Ubytování s all inclusive stravováním 
•  1x Lékařské vyšetření 
•  2x Procedury na osobu/den kromě neděle
Cena od: 3 000 Kč osoba/noc
Minimální délka pobytu: 7 nocí 

Podrobnější informace a rezervace:
www.ensanahotels.com

 Butterfly Ensana Health Spa Hotel
Hlavní 655, 353 01 Mariánské Lázně
 +420 354 654 111, 354 654 300
 butterfly@cz.ensanahotels.comKO
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All inclusive pobyt 
v Mariánských Lázních
Přijeďte k nám s rodinou a zažijte dovolenou snů. O vše se postaráme!

Ensana Health Spa Hotels
Mariánské Lázně
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TIM PLUS

Oblastní muzeum a galerie v Mostě
10. 6. - 31. 12. 
Vestonia – renesanční sapfó a její doba
Výstava připomíná život a dobu Alžběty Westonové 
– Vestonie, nevlastní dcery alchymisty Edwarda 
Kelleyho a naší nejvýznamnější renesanční básnířky. Dozvíte 
se více o jejím vztahu k našemu městu i k jeho významnému 
rodákovi a jejímu mecenáši - Jiřímu Bartholdovi
z Breiten-berka, zvanému Pontanus.

27. 5. - 2. 10. 
Tomáš Švéda / Oči krajiny
Obrazy Tomáše Švédy. Inspirace Švédovy tvorby je příroda
- krajina. Jeho obrazy jsou energetickými poli,
časovými úseky cesty, na níž se umělec malbou dotýká
nikdy neukončené proměnné promluvy moci přírody.

1. 7. - 31. 7. 
Jsem pěstoun
Výstava prostřednictvím fotogra� í skutečných pěstounů
ukazuje, že pěstounské péči se věnují muži i ženy

různého věku, vzdělání a profesí se kterými by mnozí
z nás pěstounskou péči ani nespojovali. Fotogra� e jsou
doplněny životním příběhem pěstounů a motivy, které je
k pěstounství vedly.

15. 7. - 30. 9. 
Háčkovaná krása / Anna Dvořáková
Výstava háčkovaných ubrousků Anny Dvořákové, která
se ručnímu háčkování věnuje dlouhá léta.
Vernisáž 14. 7. od 17 hodin

STÁLÉ EXPOZICE:
 Ulrika von Levetzow - Anděl ve třpitu par
 Ze života obyvatel Krušnohoří
Virtuální prohlídky výstav a expozic najdete na webu a �

OTEVÍRACÍ DOBA:
út – pá 12:00 – 18:00
so – ne, svátky 10:00 – 18:00
Od 1. 7. do 31. 8. bude do muzea vstupné dobrovolné. 

www.muzeummost.cz
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  KŘÍŽOVKA / OSMISMĚRKA

Jak poznáte, že je venku tropické počasí?
Když vám slepice snese... (tajenka).

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypráví mamince:
„Mami bylo to skvělé, představ si, jak jsem letěl, ... (tajenka).“

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

BABICE, BAČICE, BAČKOVICE, BANÍN, BÁNOV,
BARCHOVICE, BAŠKA, BEČICE, BEČOV, 

BEDNÁREČEK, BĚCHARY, BĚLÁ, BĚLEČ, BĚLOV, 
BÍTOVANY, BLANNÉ, BLATCE, BLATNIČKA, BLEŠNO, 
BOCHOŘ, BORAČ, BOREČ, BŘECLAV, ČADCA, DĚČÍN, 

GALANTA, CHRUDIM, NITRA, POPRAD, PREŠOV, 
ROKYCANY, ŠUMPERK, TÁBOR, TACHOV,

TRNAVA, TŘEBÍČ, ZLÍN

Znění tajenky z minulého čísla: „Třicet tisíc za plastiku“
Výherci: Radovan Kmínek z Děčína, Dagmar Neumannová z Liberce, Jaroslav Vízek z Dubí

Znění osmisměrky z minulého čísla: „už mě dvakrát vytočily“
Výherci: Marek Slavíček z Poříčí nad Sázavou, Ludmila Bednářová z Poličky,
Gabriela Salačová z Uhlířských Janovic

Výherci soutěže s e-pobyty.cz:
1. cena: Marcela Janálová, 2. cena:  Bohuslava Tichá 

Malý komár se právě vrátil ze svého prvního letu a nadšeně vypráví mamince: „Mami bylo 
to skvělé, představ si, jak jsem letěl, ... .“ (tajenka)
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Jak poznáte, že je venku tropické počasí? Když vám 
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Kudy šel T. G. Masaryk při  své návštěvě 
Hodonína v  roce 1924?  Kde se  zastavil 
a proč? 

To vše se nově doví každý, kdo se vydá v Masaryko-
vých stopách po nové stezce. Povedou ho bronzové 
tabulky umístěné v chodnících od vlakového nádraží 
přes Galerii výtvarného umění, pěší zónu, či radnici 
až do Masarykova muzea v Hodoníně. 
Naučná stezka měří 1,7 km a spojuje celkem je-
denáct zastavení, která jsou buď turistickými cíli 
nebo významnými místy. Záměrem bylo vybudovat 
ve městě stezku, která by spojovala místa, která Ma-
saryk v Hodoníně skutečně navštívil 18. 6. 1924.
Instalované cedulky obsahují QR kódy, kde se každý 
doví o každé ze zastávek mnoho informací. Například 
i takové detaily, jako doslovné citace toho, co kde 

pronesl. Kdo není fanouškem moderních technologií, 
může použít vydanou brožurku, která vše do podrob-
ností popisuje. Brožurka je k dostání v městském 
informačním centru nebo i v Regionálním centru 
a v Masarykově muzeu. 
Záměr vybudovat ve městě tuto stezku zrál nějakou 
dobu. Podnět k vytvoření podpořilo Masarykovo mu-
zeum v Hodoníně. Myšlenka vyšla i z diskuzí ve výbo-
ru Masarykovy společnosti v Hodoníně. Bezprostřed-
ním impulsem byla i možnost zapojení se do aktivit 
tematicky zaměřených na česko-slovenskou vzájem-
nost, slovenské osobnosti, jejichž činnost souvisela 
s osobností T. G. Masaryka.
Masaryk sám se celoživotně hlásil ke krajině morav-
sko-slovenského pomezí jako k místu, jež ho formo-
valo a bylo jeho dětským domovem. Stezka pomůže 
upevnit jeho odkaz v rodném městě.

Naučná stezka 
„Po stopách TGM“  
Poznejte místa, kterými prošel hodonínský rodák 
a první československý prezident při své návštěvě 
v červnu roku 1924. 
Bronzové tabulky vás provedou centrem města. Na jedenácti zastaveních 
objevujte prostřednictvím QR kódů zajímavosti z historie města. 
Průvodce naučnou stezkou získáte v Turistickém informačním centru města, 
Regionálním centru a Masarykově muzeu v Hodoníně. 

 Turistické informační centrum města Hodonína

Národní třída 36
www.hodonin.eu
Masarykovo muzeum v Hodoníně 

Zámecké nám. 27/9
www.masaryk.info
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