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Věděli jste, že československý vynález, který nejen 
děti stále milují, slaví již 57 let? Paměťovou hru, 
která spočívá v hledání identických dvojic kartiček, 
vymyslel někdejší redaktor nakladatelství Pressfoto 
Zdeněk Princ. Inspirací mu bylo jeho první zaměst-
nání, když začínal svou tvůrčí činnost v mozaikářské 
dílně. Právě mezi stovkami barevných sklíček a ka-
mínků dostal nápad na hru, které dal příznačný ná-
zev Obrázková mozaika. Svůj nápad oprášil v roce 
1965, kdy o hru projevilo zájem již zmíněné na-
kladatelství Pressfoto, kam Zdeněk Princ nastoupil 
a stal se jedním z jeho zakladatelů a tvůrců náplně. 
Hra se velmi líbila, ovšem název nebyl dostatečně 
úderný. Nápad na název nové hry dostal Zdeněk 
Princ při sledování televizní soutěže Jaroslava Dietla 
- PEKelně SE SOustřeď, ve které lidé hledali totožné 
dvojice firemních značek. 

Přijďte vyzkoušet, kdo z vás má nejlepší paměť, po-
střeh a taktiku!
Více na www.cbmpolicka.cz

Z OBSAHU:

Vážení čtenáři, 
máme za sebou krásné léto, kdy jsme opět moh-
li upustit uzdu své fantazie a vyrazit na dovolenou, 
téměř kamkoli se nám zachtělo. I my bychom moh-
li prohlásit, že nás letní sezóna vyhnala z redakce 
a měli jsme možnost vyzkoušet kvalitu služeb v hote-
lích a restauracích po delší době covidové. 
Přinášíme v tomto vydání nabídku výletů v rámci le-
tošních Dnů evropského dědictví 2022, které se ode-
hrávají v září, dále zajímavé kulturní akce, dočesné 
nebo vinobraní v rámci celé ČR. 

V tomto roce jsme se věnovali výletům po naší zemi, 
i když mnoho z nás již vyrazilo k moři za sluníčkem. 
Čekají vás podzimní otevřené dny památek, veletrhy 
zaměřené na elektromobilitu nebo posunutý veletrh 
cestovního ruchu Regiontour Brno 2022.

Soutěž s portálem e-pobyty.cz nemůže chybět ani 
v tomto čísle. Vrátíme se do pražské Davle, kde se 
nachází krásná usedlost k pronajmutí s překrásnou 
vyhlídkou a komfortem. Doufejme, že i přes očekáva-
ná opatření podzim využijeme k cestování s Timem, 
výletům za zábavou. 
Cestujte a poznávejte s přáteli či s rodinou nová ne-
poznaná místa. V zimě se opět vydáme do hor.  

Vaše redakce TIM

STAŇTE SE NAŠÍM FANOUŠKEM 
NA FACEBOOKU! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T A

NAVŠTIVTE 
INTERNETOVÉ

  STRÁNKY MAGAZÍNU
Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

„Nejstaršímu“ pexesu je už přes 50 let!
Na sezónní výstavě v poličském muzeu PEXESO – český fenomén uvidíte 
pexesa přes 50let stará i ta moderní, hmatová i sluchová. 

TIM V REGIONECH 
Ve Valticích turistická sezóna ještě nekončí

TIP NA VÝLET 
Do Ústí nad Labem s TicketPackem

TIP NA VÝLET 
Jedinečné ubytování na soutoku Sázavy s Vltavou
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Prosím, představte se nám, odkud pocházíte a jak dlouho pracujete v informač-
ním centru?
Jmenuji se Anna Bittersmannová, pocházím z Krupky (historického města nedale-
ko Teplic), ale nyní jsou mým domovem Teplice. V informačním centru pracuji již 
od jeho otevření v roce 2016, letos tedy už šestým rokem.

Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy návštěvníků infocentra?
O kuriózní dotazy určitě není nouze v žádném turistickém informačním centru. 
Napadá mě např. dotaz, proč nemáme v parcích zarovnaný terén, že trávníku ten 
vlnitý nesluší. Pravidelně k nám také lidé volají s dotazem na aktuální počasí. Nebo 
u nás lidé hledají Adršpašsko-teplické skály, ty pak k jejich zklamání posíláme na 
Broumovsko. 

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není běžně známé z bedekrů, ale 
přesto stojí za návštěvu?
Já osobně vždy ráda navštívím Písečný vrch. Nachází se v bezprostřední blízkosti 
botanické zahrady a hvězdárny. Je odtamtud krásný výhled na město a díky svému 
geologickému podloží má i svou specifickou barvu, odlišnou od přírody v okolí.

Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který osobně doporučujete?
Vždy dám přednost pivu před sklenkou vína, proto není překvapením, že je mým 
oblíbeným regionálním produktem je pivo z místního Pivovaru Monopol. Nabídku 
mají velkou, klasikou je však jejich Karlík a Světlý ležák.

Děkuji za rozhovor
REDRad

ROZHOVOR

Rádi bychom vám představili pracovníka 
Turistického informačního centra v Teplicích.

Turistická informační centra (TIC) pro vás mají 
aktualizované a ověřené kontaktní údaje, provoz-
ní doby, vstupné i novinky památkových objektů, 
muzeí, rozhleden a dalších turistických atraktivit. 
V informačních centrech můžete očekávat nejšir-
ší výběr pohlednic různých vydavatelů. Máte na 
výběr také z množství suvenýrů a upomínkových 
předmětů. Získáte zde mapu příslušné oblasti, mů-
žete zabrouzdat na internet, zjistit si vlakové a au-
tobusové spojení, ověřit si předpověď počasí a pří-
mo získat tipy na výlety, které budou alternativou 
k vašemu plánu, jak strávit svoji dovolenou v místě 
vašeho pobytu. 

Týden turistických informačních center 
Asociace turistických informačních center ČR při-
pravuje na období od 24. do 30. října TÝDEN turis-
tických informačních center (TIC) České republiky, 
který je organizován v návaznosti na Světový den 
pro rozvoj informací zapsaný na 24. říjen. Poprvé 
se akce uskutečnila 24. října 2019 jako Den TIC. 
Aktuálně se tvoří soupis všech zájemců z řad in-
formačních center, kteří se do této významné akce 

zapojí. Ta informační centra, která se k týdnu in-
focenter přihlásí, obdarují v jimi zvoleném dni své 
návštěvníky nějakou drobností, nebo je pozvou na 
znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj apod. Vol-
ba dne v týdnu i nabídky, s níž turistická informační 
centra veřejnost osloví, je na každém jednotlivém 
pracovišti. Seznam turistických informačních cen-
ter, která se do akce zapojí, a dnů, na které svoji 
nabídku připraví, bude průběžně aktualizovaný na 
webových stránkách asociace www.aticcr.cz. 

Srdečně zveme všechny návštěvníky, aby se do in-
formačních center přišli na jejich činnost podívat, 
navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

Podzimní členské fórum A.T.I.C. ČR ve Žďáru 
nad Sázavou 
Ve dnech 13.–14. října 2022 se ve Žďáru nad Sá-
zavou uskuteční setkání pracovníků infocenter 
v rámci podzimního členského fóra A.T.I.C. ČR. 
Účastníci fóra se mohou opět těšit na setkání s ko-
legy, výměnu zkušeností a nové informace. Čtvr-
teční jednání bude tradičně obohaceno o páteční 
doprovodný program.

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

Turistická informační centra 
do pohody        nepohody
Potřebujete solidní mapu, pohled, tip na další výlet? Navštivte informační 
centra, i v září mají otevřeno od pondělí do soboty a na mnoha místech 
i v neděli.
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Kromě Neviditelné vý-
stavy, stálé expozice 
o historii Nového Měs-
ta Pražského či putovní 
výstavy Stopy židovské 
přítomnosti v Praze 2 
zde bude od 14. 9. k vi-

dění po dobu tří měsíců výstava k oslavě 80. naroze-
nin děl známé výtvarnice Emmy Srncové. V době od 
1. 10. do 24. 11. vystaví na nádvoří své dosud největ-
ší dílo – Jablíčkový betlém. Od 15. 9. do 2. 10. díky 
spolku Palaestra vstoupíte do světa českého malíře 
Aldina Popaji a následovat budou další i výstavy.
Během zářijových Dnů evropského dědictví EHD 
2022 si užijete i slevy a prodlouženou otevírací dobu. 
2. října si pochutnáte na cizokrajných pochoutkách 
i dosud málo známých pokrmech na Festivalu deli-
kátních chutí, který navazuje na tradici neformální-
ho setkání sousedů z blízkých i vzdálenějších koutů 
Prahy, výletníků z celé České republiky i návštěvníků 
ze světa, kteří si na Novoměstskou radnici již zvyk-
li přicházet i za skvělým gastronomickým zážitkem. 

Ve dnech 11. – 12. 10. si 
můžete vyzkoušet čes-
ká řemesla na festivalu 
workshopů Řemesla živě. 
Záměr akce zůstává stále 
stejný – dostat se do pří-
mého kontaktu s předsta-

vovanými řemesly a pod odborným dohledem po-
znat práci s dlátem, štětcem jehlou, drátem, papírem 
či s malým robotickým ramenem spojeným s počíta-
čem. Vstup na oba festivaly je zdarma. 19. září po-
řádá již po druhé na Novoměstské radnici benefiční 
aukci organizace Dobré víly dětem. Dražit se bude 
pestrá škála atraktivních položek a napínavé chvíle 
dražitelům okoření humor herce Petra Vančury v roli 
moderátora.
Nejmenší návštěvníci mohou s rodiči navštívit dět-
ské představení Dnes provází Minor nebo Bruncvík 
a lev, účastnit se mohou i některé z posledních letoš-
ních komentovaných prohlídek radnice a od 21. do 
24. 9. užívat Hry a hlavolamy na již 26. interaktivní 
prodejní výstavě. 8. 10. se koná 12. Rudolfínský ples 

s kostýmovou povinností renesance a raného baro-
ka Evropa a když 28. 10. ukončíte projekt Měsíc věží 
a rozhleden ČR 2022 výstupem na ochoz věže s čes-
kou vlajkou a fotoaparátem, své snímky budete moci 
poslat do zajímavé fotosoutěže.
Pro milovníky hudby jsou připraveny k výběru všech-
ny žánry, čeští i zahraniční interpreti. Na podzim zde 
proběhnou téměř dvě desítky koncertů, konat se bu-
dou ve Velkém sále i pod širým nebem na nádvoří.

Hudební cykly: 
NOVOFEST 2022 
STYLOVÉ VEČERY 2022 
BOBEŠ FEST
CO ČECH, TO MUZIKANT! 

Koncerty: 
Maok - Mezi nebem a zemí 
31. mezinárodní hudební festival Mladá Praha 
Lieder Company - Známě neznámí / V omamné záři 
měsíce  
Nombulelo Yende - Operní naděje 
Tingvall Trio (Švédsko, Kuba, Německo) 
Kühnův smíšený sbor - Dialogues Chorales 
Christian Sands Quartet
a další

Podrobné informace o všech plánovaných akcích pro 
veřejnost naleznete v programu na webových strán-
kách www.nrpraha.cz.

Návštěvníky čeká kromě degustací, historického 
tržiště a pouťových atrakcí bohatý program na 
několika scénách, mezi hlavní hvězdy budou pa-
třit Sto zvířat, Olga Lounová, Mig 21, Wohnout, 
Tatabojs, Lety Mimo, Brutus, Lágrima, Velký de-
chový orchestr MKD Mělník, Ondřej Ruml, Ma-
dam Royal, Flamengo, Doctor Victor, Back To 
Roots, Průdušky, Original Vintage Brass Band, 
Musica Canora, Django Jet, Gerald James Clark, 
Circus Brothers, Hromosvod či Neřež.
Září přinese hned dvě výstavy, které společně 
připomenou Ladislava Sitenského. Významný 
fotograf ve svém díle zachytil boje na západní 
frontě za druhé světové války, známé jsou jeho 
fotografie Prahy a krajinářská tvorba. V městské 
knihovně bude 13. 9. zahájena interaktivní výsta-
va na motivy dětské knihy Hurá na kajak! Výstava 
navazuje na knihu, v níž byly poprvé publikovány 
unikátní historické fotografie Ladislava Sitenské-

ho, které uvedli autoři Milada Rezková, Lukáš 
Urbánek a Jakub Kaše do nových souvislostí. Vý-
stava v knihovně proběhne souběžně s výstavou 
fotografií Ladislava Sitenského Soutok času v ga-
lerii Ve Věži, jejíž vernisáž se koná 21. 9. Výstava 
ve městě na soutoku Labe a Vltavy představí Si-
tenského blízký vztah k vodě a vodním tokům, vy-
staveny budou snímky od konce 30. let do konce 
let 50., od Vlnky na Želivce přes Pradleny u Vltavy 
po romantiku říčních břehů. Zároveň s vernisáží 
proběhnou veřejná čtení z knih současných ev-
ropských autorů v rámci projektu Noc literatury. 
Kromě galerie Ve Věži budou profesionální i ama-
térští umělci číst také v kulisárně Masarykova 
kulturního domu, zapojí se samozřejmě i měst-
ská knihovna.
V prostorách MKD bude od 9. 9. probíhat výstava 
olejomaleb tří mělnických výtvarnic s poetickým 
názvem JAM v obrazech.

Novoměstská radnice v Praze 
nabízí podzimní pecky!

V historických prostorách této krásné památky na největším 
evropském náměstí na vás s příchodem podzimu čekají 
nové výstavy, oblíbené festivaly i hudební pecky. Můžete též 
vystoupit po 221 schodech na vyhlídkovou věž či dorazit i 
s těmi nejmenšími členy rodiny.

| foto: Kateřina Marešová; archiv NR Praha

Červnová neděle na Vltavě; foto Ladislav Sitenský

Babí léto tradičně 
ve znamení vína a kultury!
Jako každé září zveme letos v termínu 16.–18. 9. všechny 
přátele dobrého vína a burčáku, městských slavností, 

tradic, hudby a zábavy na největší a nejstarší vinařský svátek v Čechách – 
Mělnické vinobraní 2022. 

Mělnické kulturní centrum, z.ú. – Mekuc

U Sadů 323, 276 01 Mělník
 +420 315 622 612
 info@mekuc.cz
www.mekuc.cz
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V Ústí nad Labem se konají již 27. Dny evropské-
ho dědictví. Ústečané a návštěvníci města si tak 
opět mohou v termínu od 10. do 18. 9. prohléd-
nout 30 památek, z nichž některé nejsou běž-
ně veřejnosti přístupné. I letos se otevřou brány 
mnoha významných kostelů, palácových vil, tech-
nických památek, muzeí a dalších zajímavých bu-
dov. Na řadě míst bude pro návštěvníky připraven 
zajímavý doprovodný program, koncerty, komen-
tované prohlídky objektů a další zajímavé akce.
Klášterec nad Ohří při této příležitosti otevře běž-
ně nepřístupnou věž a chystá řadu komentova-
ných procházek. Radniční věž se otevře 13. září od 
14.30 hodin a rezervovat si místo na neobvyklou 

prohlídku můžete v informačním centru. V nedě-
li 11. září se můžete od 11 a 13 hodin vydat na 
komentované prohlídky barokních výklenkových 
kaplí Sedm bolestí Panny Marie v zámeckém par-
ku. Provázet vás bude sám hrabě Michael Oswald 
Thun. 
Další historické procházky se konají následující 
víkend. V sobotu 17. září od 13 a 15 hodin se mů-
žete vydat na hrad Lestkov neboli Egerberg, kde 
vás kromě zasvěceného komentáře čeká i opéká-
ní buřtů a překvapení. V neděli pak ve stejný čas 
začínají komentované prohlídky druhé klášterec-
ké zříceniny hradu Šumburk na opačném bře-
hu Ohře. Všechny kadaňské památky se otevřou 

zdarma návštěvníkům „Ohlasy na naši první spo-
lečenskou akci byly velké. Celý rok se potkáváme 
v turistickém nebo o víkendu 10. a 11. září. Navští-
vit můžete například radniční věž, Mikulovickou 
bránu, františkánský klášter, kadaňský hrad nebo 
středověkou baštu. Přístupné budou výjimečně 

Tradiční Dny evropského dědictví, které se konají 
v září v mnoha zemích Evropy, otevírají a přibližují 
i návštěvníkům Ústeckého kraje historické památky. Máte 
jedinečnou příležitost prohlédnout si jinak nepřístupná 
historická místa a seznámit se s jejich krásami a příběhy.

Otevírání památek 
v Ústeckém kraji

Nový Hrad Jimlín, foto Romana Vaicová



magazintim.cz 7

V REGIONECH

například také růžencová kaple, kostel Štětí sv. 
Jana Křtitele nebo kostel sv. Rodiny. Otevřeno 
bude v sobotu i neděli od 10 do 16 hodin. V sobo-
tu od 15 hodin doplní prohlídky klášterního kos-
tela varhanní koncert Tomáše Marečka, v neděli 
ho pak můžete slyšet v kostele Povýšení svatého 
Kříže na Mírovém náměstí. 
Dobové tržiště s ukázkami řemesel připravuje na 
sobotu 17. září v rámci Dnů evropského dědictví 
město Žatec. Na náměstí Svobody budou odpole-
dne připraveny také živé obrazy z historie žatec-
kých památek. Akce se koná od 13 do 18 hodin.
V den státního svátku 28. září se můžete na zámku 
Stekník na Žatecku seznámit s příběhem svatého 
Václava, našeho zemského patrona. Jeho barokní 
obraz s Paladiem země české se nachází ve zdejší 
kapli. Více o něm se dozvíte na prohlídkách, která 
začínají každou hodinu od 10 do 16 hodin.
O podzimních prázdninách 27. až 29. října bude 
lákat odvážlivce Strašidelná cesta zámeckým par-
kem v Krásném Dvoře. Zámecká strašidla si při-
praví pro děti úkoly s procházkou parkem. V září 
je ještě zámek přístupný každý den mimo pondělí, 
v říjnu pak o víkendech.
Podzim na vesnici můžete zažít od 15.října. do 
16.října v historické vesnici v Mlýnském údolí.
Čeká vás výmlat obilí cepem a jeho čištění na 
fukaru, zpracování lnu na mědlici, vochlovací sto-
lici a spřádání lnu na kolovrátku. Sušení ovoce 
a povídání o tradičních odrůdách ovoce z České-

ho středohoří zažijete v teplovzdušné sušárně. Ve 
škole se vyučuje krasopis a připravena je stezka 
s úkoly pro děti. Ukázka chodu parní lokomotivy, 
mletí mouky na žernovu.

Zámek Krásný Dvůr; foto Miroslava Šindelářová

Zámek Stekník
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Využijte možnost poznat město Ústí nad Labem 
prostřednictvím zvýhodněného balíčku vstu-
penek TicketPack, se kterým můžete navštívit 
5 vybraných cílů s více než 40% slevou. Tento 
produkt je oblíbeným nejen pro rodiny s dětmi, 
svou cestu si k němu našli i mladí turisté cestující 
v páru. 
S TicketPackem je možné svést se lanovou drá-
hou k výletnímu zámečku Větruše, kde lze navští-
vit zrcadlové bludiště. Zahrnuje též vstupné do 
ústecké zoologické zahrady či městského muzea. 
V podzimních a zimních měsících nabízí také 
vstup do vnitřní části Plaveckého areálu Klíše.

Poznejte Ústí nad Labem výhodně a jednoduše 
i vy. Balíček vstupenek zakoupíte v papírové po-
době na pokladnách jednotlivých turistických cílů 
(vyjma lanové dráhy) nebo prostřednictvím mo-
bilní aplikace SEJF. Je platný 14 kalendářních dnů 
od pořízení a jeho cena činí 243 Kč pro dospělého 
a 142 Kč pro dítě.
Veškeré novinky, aktuality i důležité informace 
o zvýhodněném balíčku vstupenek TicketPack jsou 
uvedeny na www.usti-nad-labem.cz. S tipy a rada-
mi jsou připraveni také pracovníci Informačního 
střediska města Ústí nad Labem (Mírové náměstí 
1/1, Palác Zdar).

Krom pěti cílů zapojených do projektu TicketPack na-
bízí Ústí nad Labem velké množství kulturně-historic-
kých památek, přírodních zajímavostí i technických 
atraktivit, které stojí za to vidět. Inspiraci k výletům 
dodá volnočasový portál webových stránek města 
www.usti-nad-labem.cz/cz/volny-cas.

65. ročník Žatecké Dočesné se letos koná 2. a 3. 
září v královském městě Žatci, založeného v roce 
1004. V centru města můžete ochutnat piva z ce-
lého světa nebo se zapojit do soutěží v ručním 
česání chmele či tanci s korbelem piva na hlavě. 
Doprovodný kulturně-hudební program se bude 
odehrávat na čtyřech pódiích. Vstupné se platí 

pouze do Letního kina. Ostatní scény jsou zdarma.
Sklizeň vína se tradičně oslavuje také v Kadani ve 
Františkánském klášteře. Svatováclavské vinobraní 
se bude konat 24. září od 10 hodin v klášterních 
zahradách. Nabídne prohlídky sklepů, ochutnávku 
moštu, burčáku i vína a doprovodný kulturní pro-
gram.

VIII. ročník Cibulových slavností v Račeticích se 
letos koná 17. září. Nabízí bohatý kulturní program 
v podobě hudebního festivalu, ukázky zeměděl-
ských strojů a atrakce pro děti. Můžete těšit na 
spoustu cibulových pokrmů, farmářský jarmark 
a na další gastronomické zážitky.
Město Podbořany si letos připomíná 660 let od 
první písemné zmínky. Oslavy probíhají také na 
podzim. V sobotu 10. září je připravena pro zájem-
ce historická procházka městem a pro děti stezka 
s plněním úkolů. Následující víkend budou slavit 
i podbořanští dobrovolní hasiči, a to 150 let od 
založení sboru. Těšit se můžete na koncerty, před-
nášky o historii v muzeu a v listopadu otevření vý-
stavy Češi z Volyně.

Do Ústí nad Labem 
s TicketPackem
Přestože prázdniny jsou již za námi, babí léto stále vybízí 
k rodinným výletům a návštěvám zajímavých míst. Ani Ústí nad Labem 
nezůstává pozadu s nabídkou mnoha atraktivních pamětihodností.    

Sklizeň a oslavy v Dolním Poohří
K tradicím Dolního Poohří neodmyslitelně patří na závěr léta oslavy sklizně. 
Připojte se k farmářům a pěstitelům a slavte s nimi úrodu vína, cibule, 
jablek nebo chmele.

Informační středisko města 
Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar), 400 01 
Ústí nad Labem
 +420 475 271 700, 
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz

Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.

nám. Prokopa Velkého 1951
438 01 ŽATEC
Provozovna: Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
 +420 731 086 714
 dolnipoohri@gmail.com
www.dolnipoohri.cz
 com/DolniPoohri
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I N Z E R C E

 Navštivte přírodně cenné lokality po celé České republice.

 Vydejte se s námi pěšky, na kole či s kočárky 
 na naučné stezky.

 Sledujte rostliny a živočichy z vyhlídek a pozorovatelen.

 Objevte s námi orchidejové louky, pralesy 
 a památné stromy.

 Podívejte se do nitra obnovených rašelinišť 
 a mokřadních luk.

 Vyberte si lokalitu na www.blizprirode.cz
 a vyrazte s NET4GAS a ČSOP do přírody!

www.blizprirode.cz

     Pojďte s námi  
     do přírody!

Rozvíjíme společensky odpovědnou politiku 
ochrany přírody s ohledem na současné a budoucí 
generace a jsme jedním z největších firemních  
dárců v oblasti ochrany přírody v České republice.
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Jen pár kilometrů jižně od Prahy, nedaleko vodní 
nádrže Slapy, najdeme malebnou obec obklopenou 
skalami, vodou a lesy. Davle na Vás zapůsobí svým 
klidem, ale nudit se tu rozhodně nebudete. Obdi-
vovat můžete soutok Vltavy a Sázavy, lodí se může-
te vypravit na tajuplný ostrov sv. Kiliána se základy 
benediktinského kláštera – prvního mužského kláš-
tera v českých zemích. Romantické okolí Davle již 
dávno objevili trampové, a tak vás dobře značené 
turistické trasy provedou místy jež znáte z písniček 
Voskovce a Wericha. Milovníky železnic jistě zaujme 
Posázavský Pacifik.

Pobyt v Davli vám zaručeně zpestří i netradiční uby-
tování. Moderní chata umístěná vysoko nad údolím 
vás přenese do úplně jiného světa. Dispozici tvoří 
otevřený obytný prostor s ložnicí, kuchyní a nava-
zující venkovní terasa. Zahradní domek schovává 
příjemnou saunu a další úložný prostor např. pro 
kola. Uvnitř chaty najdete prostorné dvoulůžko, vel-
ký jídelní stůl, vybavenou kuchyňskou linku, lednici, 
mikrovlnnou troubu, pračku, sušičku i vestavěné 
skříně. Vytápění je zajištěno podlahovým topením, 
ale romantickou atmosféru můžete navodit i přilo-
žením polínka do norských litinových kamen. Ob-

jekt má spolehlivé wifi připojení, TV, bezpečnostní 
systém a samozřejmostí je vybavená koupelna se 
sprchovým koutem a toaletou. Více informací o 
Chatě Davle najdete na www.chatadavle.cz nebo 
na www.e-pobyty.cz. Pobyt v tomto unikátním ob-
jektu můžete rovněž vyhrát v naší soutěži. 

www.chatadavle.cz

Jedinečné ubytování
na soutoku 
Sázavy s Vltavou
Cestovní ruch u nás i ve světě ožívá novým fenoménem. Hostům již nestačí 
klasická chaloupka či útulný penzion. Na ubytování jsou dnes kladeny 
úplně jiné nároky. Nároční turisté dnes mohou přespat v korunách 
stromů, v jeskyních, pod hvězdami, a to přesto s maximálním pohodlím a 
komfortem. Jedním z objektů, který vyniká svou neotřelostí a unikátním 
designem je bezesporu Chata Davle.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1. Název obce na soutoku Sázavy a Vltavy.

2. Název nejznámější posázavské železnice.

3.  Číslo objektu Chata Davle na portálu 
e-pobyty.cz.

Výhry:
1.  Voucher na dvě noci pro dvě osoby

2.  Voucher na 50% slevu na pobyt na dvě noci 
pro 2 osoby.

Termín čerpání: do 31.12.2023
Odpovědi posílejte mailem na adresu: 
info@czech-tim.cz do 20.10.2022.
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Průvodce je postaven na příběhu dvou dětí - Bar-
borky a Tomáška, se kterými účastníci sbírají pomy-
slné kamínky do rozbitého náhrdelníku a zároveň 

hravým způsobem poznávají město, jeho řemesl-
nou tradici a další zajímavosti Turnovska. Pokud děti 
správně vyluští tajenku, získají odměnu. V Regionál-

ním turistickém informačním centru Turnov na ně 
bude čekat opravdový poklad. Nový průvodce zís-
káte na vyžádání zdarma v turnovském infocentru.
Projekt finančně podpořil Liberecký kraj v rámci 
programu Řemeslná a zážitková turistika.

Hravý podzim na Turnovsku 
– Za turnovskými drahokamy
Nejen pro rodiny s dětmi je v Turnově připraven zábavný průvodce plný 
úkolů a tipů k návštěvě zajímavých míst v Turnově a blízkém okolí. 

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

Hrad Valdštejn

Kadeřavec 18, 511 22 Turnov
 +420 739 014 104
 +420 733 565 254
 info@hrad-valdstejn.cz
www.hrad-valdstejn.cz
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Trojské vinobraní (10. září)
Vinice v Troji mají dlouhou historii. V současnosti 
zde najdeme hned tři vinařství – Salabka, Vinice sv. 
Kláry a nejmladší Vinařství Zilvar. Letos se můžeme 
těšit již na 24. ročník v areálu barokního Trojského 
zámku, kde kromě stánků s převážně českým vínem 
nechybí ani zajímavý kulturní program. 

Karlštejnské vinobraní (24. – 25. září)
Karlštejn je neodmyslitelně spjat s císařem a krá-
lem Karlem IV. Bohatý historický program, gotické 
odívání, výuka historických tanců, souboje šermířů 
a mnoho dalších vystoupení přenese návštěvníky 

do doby dávno minulé. Nechybí ochutnávky vín 
a burčáků a mnohé gastronomické speciality. Vr-
cholem programu je průvod Karla IV. s chotí Eliškou 
Pomořanskou a družinou královských dvořanů. 

Retro vinobraní (17. září)
Ve Valticích se kromě tradičního vinobraní na zám-
ku se koná i Retro vinobraní a mistrovství ve sběru 
hroznů. Jedná se o jedinečnou vinařskou akci svého 
druhu, navíc v retro stylu. Návštěvníci si oblečou 
montérky, zástěry, rádiovky a šátky jako správní 
brigádníci z 50. a 60. let a vydají se sbírat hrozny 
do vinohradu. Nechybí samozřejmě dobroty jako 

čerstvý burčák, chleba se škvarkovou pomazánkou 
nebo poctivý guláš. 

Bzenecké krojované vinobraní (16. – 17. září)
Pokud se kromě dobrého vína chcete seznámit také 
s místním folklórem, vyrazte do Bzence. Zažijete 
slavnostní průvod krojovaných, v němž nechybí Ba-
cchus s nymfami a hraběnka se správcem. Čeká vás 
také lákavá přehlídka souborů a muzik a ochutnáv-
ka burčáků a vín slováckých vinařů v búdách, jak zde 
nazývají zdejší sklepy. Nechybí ani jarmark řemesl-
ných výrobků, výstavy, koncerty, pouťové atrakce 
a taneční veselice. 

Královopolské vinobraní (9. – 11. září)
Brno má nesmazatelnou vinařskou historii, kterou 
každoročně oslavují Královopolským vinobraním. 
Letos je navíc spojena se 700. výročím narození 
Jana Jindřicha Lucemburského, moravského mar-
kraběte, který ve 14. století přispěl k rozvoji vino-
hradnictví na Moravě. Kromě možnosti ochutnat 
víno a pobesedovat s vinaři je připraven také bo-
hatý program. Rytířské turnaje, taneční vystoupení 
folklorních souborů, cimbálová muzika, atrakce pro 
děti, ohňová show nebo sabráž sektů.

Přehled vinobraní na Moravě i v Čechách 
naleznete na:

 www.vinazmoravyvinazcech.cz

5 menších zajímavých 
vinobraní na Moravě 
i v Čechách
Když se řekne vinobraní, mnozí si hned vybaví ta největší ve Znojmě, 
Mikulově nebo Mělníku. Po celé republice se ale koná mnoho menších 
vinobraní, která se za roky svého konání stala v mnoha ohledech zcela 
výjimečnými. 

Evropský fond pro regionální rozvoj

Rakousko-Ceská republika
EVROPSKÁ UNIE

Tipy na výlety
hledejte na:

www.krajpodjavorici.cz

Zveme vás na podzimní výlety do Kraje pod Javořicí. 
Do turistické oblasti kolem trojúhelníku malebných 
měst Telč, Třešť a Počátky. Do míst plných rozmani-
tých skalních útvarů s vyhlídkami, rašelinových 
lesních rybníků, tajemných mokřadů a stříbrných 
studánek, ale i historických památek opředených 
záhadnými příběhy. Vydejte se do svébytného koutu 
Vysočiny, v jehož středu stojí jako navigační maják 
osobitá Javořice, nejvyšší vrchol Českomoravské 
vrchoviny. Na své si přijdou rodiny s dětmi, které hle-
dají rozmanité zážitky, partneři, kteří touží po dobro-
družství, samotě a romantice v panenské přírodě, 
pasivní i aktivní sportovci, příznivci karavanů, ale i ti, 
kteří chtějí najít sami sebe. 

Přijeďte do podzimem probarveného Kraje pod 
Javořicí, do míst, kde se budete chtít ztratit, ale Javo-
řice vám to nedovolí...
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V současnosti je Opatská zahrada využívána jako 
letní restaurace. Na Opatskou zahradu navazuje 
Vyhlídka s vinicí, kde pěstují odrůdu Hibernal. 
Největší, tzv. Velká strahovská zahrada se roz-
prostírá ve svahu u Strahovského kláštera mezi 
ulicemi Úvoz a Strahovská. V dolní části je ohra-
ničena ul. Vlašskou, v horní části sahá ke Hla-
dové zdi. Dominantou zahrady je Památný jasan 
ztepilý, který najdete ve svahu pod vyhlídkovou 
cestou. Koruna stromu sahá do výšky 37 metrů, 
obvod 510 cm, stáří stromu je 200 let.
V 1. polovině 19. století se ve strahovských za-
hradách věnovala velká péče ovocnářství. V 80. 
a 90. letech se ve Velké strahovské zahradě 

uskutečnila asanační a regenerační opatření. 
V letech 1991–1995 byla na prostranství těsně 
pod Opatskou zahradou vybudována, podle ná-
vrhu architekta Otakara Kuči, plošina s krásnou 
vyhlídkou na město, spolu se čtyřmi malými 
terasami s plodící vinnou révou. vinice s vyhlíd-
kou je součástí zahrad Strahovského kláštera. 
Z vyhlídky je krásný výhled na velkou část Prahy. 
Dominantou výhledu je Pražský hrad a zelená 
kopule barokního chrámu svatého Mikuláše na 
Malostranském náměstí.

Babí léto v zahradách 
Strahovského kláštera
K zahradám Strahovského kláštera patří Velká strahovská zahrada společně 
s Konventní, Opatskou a Vyhlídkou s vinicí. Konventní zahrada je místem, 
kde rozjímají členové řádu, pro veřejnost je uzavřena. Opatská zahrada 
přiléhá ke klášteru z východní strany. 

Královská kanonie premonstrátů 
na Strahově
Strahovske nadvoři 1/132
118 00 Praha 1
  +420 233 107 704 
www.strahovskyklaster.cz
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Nová stezka vede po zelené turistické značce přes 
Kouty, Vítanov, Stan, Královu Pilu až na Veselý Ko-
pec, dále i na Svobodné Hamry a to je kraj, který je 
s Františkem Kavánem a jeho dílem nerozlučně spjat. 
Budou zde umístěny informační tabule s Kavánový-
mi obrazy, a to vždy v místě, ze kterého budou mít 
návštěvníci dobrý výhled na scenérii zachycenou na 
obraze. Vyobrazená díla jsou přes sto let stará a kraji-
na se za tu dobu samozřejmě hodně změnila, ale i ta-
kový zážitek bude jistě pro návštěvníky zajímavý. Bu-
dou moci porovnat pohled, který viděl mistr Kaván, 
s pohledem, který se dnes naskýtá jim. Informační 
tabule zároveň návštěvníkům poskytnou i vhled do 
Kavánových myšlenek a pocitů z té doby, protože 
přinesou také úryvky z jeho vlastní autobiografické 
zpovědi, kde se vyznává z lásky k tomuto kraji, jehož 
drsný ráz zažíval na vlastní kůži a leckdy z něho utíkal, 
aby se sem zase plný stesku vracel.
Slavnostní otevření bylo určeno na 10. 9. 2022 u pří-
ležitosti dvou výročí: 156 let od umělcova narození 
(10. 9. 1866) a 85 let od chvíle, kdy byla otevřena 
původní „Turistická cesta mistra Franty Kavána (20. 
6. 1937) Klubem českých turistů. Nápad zbudovat ta-
kovou stezku je tedy celkem starý a my máme velkou 
radost, že se podařilo za finanční podpory Pardubic-
kého kraje a MAS Hlinecko tuto stezku obnovit a ná-
vštěvníkům přiblížit nejen malířovo velkolepé dílo, 
jeho filozofii, ale i krásný kraj, ve kterém mistr Kaván 
mnoho let žil.
Všichni jsou srdečně zváni a mohou si projít kus krás-
né přírody i místní historie. František Kaván byl člo-
věk svérázný, nesmírně pracovitý a skromný, byl záro-
veň velmi vzdělaný, překládal z ruského jazyka a psal 
nádherné básně. Miloval venkov, čím drsnější byl kraj 
i čas, tím zajímavější pro něho byl. Trávil hodiny a ho-
diny malováním v plenéru i ve velmi nehostinných 
povětrnostních podmínkách a nevadil mu ani silný 
vítr ani třeskutý mráz.

Cesta Františka Kavána 
v Hlinsku

Město Hlinsko letos v září na výročí narození malíře Františka 
Kavána otvírá novou oddychovou stezku. Ta nese název 
Cesta Františka Kavána a je již čtvrtou oddychovou stezkou, 
kterou město za posledních 5 let vybudovalo. Všechny 
stezky vedou po značkách Klubu českých turistů a jsou 
tedy lehce dohledatelné na všech mapách s turistickým 

značením. K těmto trasám Turistické informační centrum v Hlinsku vydalo 
i propagační brožurku, kde se o všech čtyřech stezkách dozvíte více 
informací a můžete si ji zde i zdarma vyzvednout. Hlinecko je jedním z míst, 
které si mistr zamiloval a kde vzniklo mnoho jeho známých obrazů.

 Turistické informační centrum Hlinsko 

Čelakovského 561, 539 01 Hlinsko
 +420 731 697 418
 ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz
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I N Z E R C E

S naším interaktivním průvodcem Poznej Hradec 
se vydáte na vycházkovou trasu městem. Poznat 
další části města, jeho zajímavosti a památky, pří-
padně zabavit děti a ještě něco vyhrát je ideální 
spojení pro samostatné návštěvníky, ale i pro ro-
diny s dětmi. Navštívíte 8 TOP míst, tím odhalíte 
tajenku a jste ve slosování o hodnotné ceny. A ta-

kový tablet se před Vánoci může hodit ☺.
V září je stále většina památkových objektů otevřena 
i přes týden. Na Jindřichohradeckém zámku můžete 
navštívit zahradu a prohlídkové trasy a až do konce 
září výstavu Kabinety Stuchlé – Kouzelný svět pohy-
blivých loutek. Loutkové krasavice tančící charleston 
či ožívající mořská panna okouzlí dospělé i děti.

24. září se můžete těšit na tradiční Svatováclavské 
slavnosti na náměstí Míru, které jsou známkou 
příchodu podzimu do města nad rybníkem Vajgar. 
O den dříve 23. 9. si přijďte poslechnout vítěze 
prestižní rozhlasové soutěže Concertino Praga do 
Rytířského sálu státního hradu a zámku.

Babí léto v Jindřichově Hradci
V Jindřichově Hradci zažijte i v září spoustu zábavy 
a načerpejte energii do podzimních dnů.

Město Jindřichův Hradec

 infocentrum.jh.cz
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Butterfly Ensana Health Spa Hotel
1.9.2022 – 2.10.2022

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 je-
dinečných místních přírodních léčivých zdrojů. 
Pod vedením profesionálů působících v gastro-
nomii a medicíně si užijte každodenní lázeňskou 
léčbu a zdravé pokrmy. Budete se cítit uvolněně 
jak tělesně tak i duševně - bez ohledu na délku 
pobytu. Do  každodenního života se vrátíte s ob-
novenou 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 

 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 
mobility, s cílem zlepšení kvality života a umožně-
ním 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

LETOS
N A  P O D Z I M

V MARIÁNKÁCH

www.marianskelazne.cz

Využijte třeba poslední zářijový týden, kdy slavíme Den české stát-
nosti slavený 28. září, který vychází letos na středu. Počasí v této 
době bývá ještě laskavé, proto se určitě vypravte na Svatováclavské 
troubení na Kladské (28.9.).

Jestli se vám však hodí dřívější termín, nevynechejte oblíbený po-
chod Krok ke zdraví (3.9.) vhodný pro všechny věkové kategorie. 
Výdej energie pak můžete zase doplnit návštěvou oblíbeného lázeň-
ského Food Festivalu (24.–25.9.), svátku jídla, pití a skvělé zábavy 
pro malé i velké. 

Během mezinárodního folklórního festivalu Mariánský podzim 
(15.–18.9.) je město plné tanečníků v krojích, hudby, tance. Nejza-
jímavější a obvykle nepřístupné památky můžete navštívit v rámci 
Dnů evropského dědictví (10.–18.9.). S babím létem se můžete 
rozloučit na vrchu Krakonoš o víkendu 24.9. Návštěvníky čeká boha-
tý program, akce pro děti, stylová hudba a večerní zábava. 

Sklizeň jablek a konec sezóny si Mariánské Lázně připomínají Lá-
zeňským festivalem jablek (9.10.). Připraveny jsou řemeslné dílny 
pro děti i dospělé, jarmark a výstava ovoce. Celý festival podbarvuje 
hudební produkce Zpívající fontány i přizvaných kapel.

Na sklonku léta a na podzim jsou Mariánské Lázně plné barev. 
Pokud ještě nevíte, kam vyrazit na podzim na výlet, prodloužený 
víkend nebo na dovolenou, Mariánky jsou tou pravou volbou. 

I N Z E R C E

Podzimní dovolená snů
Přijeďte k nám s rodinou a zažijte dovolenou snů. 
O vše se postaráme! Ensana Health Spa Hotels

Mariánské Lázně

 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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TIP NA VÝLET

Hrad Loket
Na skále v zákrutě řeky Ohře, se nachází místo spo-
jené s legendami i živou kulturou. Hrad láká do své-
ho vězení s expozicí útrpného práva nebo muzea 
historických zbraní. 

Zámek Chyše
Karel čapek proslavil zámek ve svých mistrovských 
dílech Krakatit nebo Věc Makropulos. V místním 
pivovaru vám navíc načepují pivo dle staročeské 
receptury.

Zámek Valeč
Prohlédnete si barokní zámecké zahrady i lapidári-
um se sochami Matyáše Brauna. Vydejte se křížo-
vou cestou k vyhlídce, odkud se můžete pokochat 
neobyčejným pohledem na barokní stavby města 
Valeč.

Chebský hrad 
S dějinami jediné štaufské falce na našem území 
je spjato mnoho významných historických událostí 
jako královská svatba, nebo vražda pobočníků kní-
žete Albrechta z Vald štejna. 

Hrad Vildštejn
Do hlubin středověku zve jeden z nejstarších hradů 
v Čechách. Po prohlídce spočiňte ve zdejší hodovně 
s historickým menu.

Zámek Kynžvart
Zámek Kynžvart leží uprostřed nádherné krajiny 
Slavkovského lesa bohaté na léčivé prameny a další 
přírodní zdroje. Mezi skvosty zámku patří socha bo-
hyně Diany, zlatá zámecká jídelna a kabinet kuriozit 
knížete Metternicha.

www.zivykraj.cz

Objevte 
nejkrásnější památky
Karlovarského kraje!
#mozaikazazitku
Je libo romantický zámek nebo hrad s tajemnými poklady? Sychravé 
podzimní dny na sebe jistě nenechají dlouho čekat a jak bývá zvykem, 
některé památky s koncem října na čas uzavřou své brány. Právě teď máte 
ale ještě šanci vydat se po stopách králů, barokních mistrů i umělců.

Hrad Loket

Zámek Chyše

Zámek Valeč

Chebský hrad

Zámek Kynžvart

Hrad Vildštejn

Ochutnejte

Třebíč
město kultury a památek

www.visittrebic.eu

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii
Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO 
a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou 
i přáteli vychutnáte nejen kávu dle svého výbě-
ru, ale také domácí zákusky, židovské cukroví, 
a dokonce i košer víno i zdejší whisky a likéry. 
V synagoze vás průvodci seznámí s příběhy míst-
ní židovské komunity a díky velkému modelu 
židovského města se proletíte časem. Hned ved-
le synagogy stojí rozhodně za návštěvu expozice 
Děti Antonína Kaliny. Dozvíte se o „třebíčském 
Wintonovi“ který zachránil v koncentračním 
táboře stovky dětí a nikdy o tom nikomu neřekl.  
Krásnou procházkou se dostanete na židovský 
hřbitov, který je součástí památek UNESCO 
v Třebíči.  

Židovská čtvrť plná zážitků

Chcete-li proložit poznání se zábavou, navštivte 
třebíčskou Mozkohernu v židovské čtvrti. Nejen 
díky mozkohračkám a neurotechnologiím se 
váš výlet do Třebíče stane nezapomenutelným. 
Nejen dětem se bude líbit pátrací hra Třebíč-
ský machzor, kterou najdete v aplikaci Skryté 
příběhy. Machzor je židovská modlitební kniha, 
která je nyní uložena v Židovské muzeu v Praze. 
Hra vás provede Třebíčí a vaším průvodcem 
bude Issac Silberstein. Chcete-li nahlédnout 
do židovské kuchyně a ložnice, navštivte Dům 
Seligmanna Bauera. 

Historie, která bude bavit i děti

Bazilika sv. Prokopa, která se nachází v areálu 
zámku, vás jistě ohromí. Nenechte si ujít komen-
tovanou prohlídku, průvodce vás vezme i do 
krypty. Letošní novinkou je nová prohlídková 
trasa, která vás zavede ke královskému nástroji 
– chrámovým varhanám. Chybět nebudou ani 
poslechové ukázky základních rejstříků a zvuko-
vá ukázka. V areálu se nachází interaktivní ex-
pozice Cesty časem, která bude bavit především 
děti. Vyzkouší si stará řemesla a hlavně – na vše 
si zde mohou sáhnout a prozkoumat. 

Památky UNESCO propojuje v Třebíči naučná 
stezka Po stopách opatů a rabínů odhalující 
příběhy ze života obou náboženských komunit 
po staletí žijících ve městě v těsném sousedství. 
Spojte poznání a pohyb na čerstvém vzduchu. 
Těšíme se na vás!

www.visittrebic.eu

Výstup byl vytvořen v rámci projektu „Rozvoj a propagace 
destinace Třebíčsko – moravská Vysočina“ realizovaného 
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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Ochutnejte

Třebíč
město kultury a památek

www.visittrebic.eu

Ochutnejte Třebíč a přivoňte si k historii
Zavítejte do Třebíče, města památek UNESCO 
a kultury. V židovské čtvrti si zajisté s rodinou 
i přáteli vychutnáte nejen kávu dle svého výbě-
ru, ale také domácí zákusky, židovské cukroví, 
a dokonce i košer víno i zdejší whisky a likéry. 
V synagoze vás průvodci seznámí s příběhy míst-
ní židovské komunity a díky velkému modelu 
židovského města se proletíte časem. Hned ved-
le synagogy stojí rozhodně za návštěvu expozice 
Děti Antonína Kaliny. Dozvíte se o „třebíčském 
Wintonovi“ který zachránil v koncentračním 
táboře stovky dětí a nikdy o tom nikomu neřekl.  
Krásnou procházkou se dostanete na židovský 
hřbitov, který je součástí památek UNESCO 
v Třebíči.  

Židovská čtvrť plná zážitků

Chcete-li proložit poznání se zábavou, navštivte 
třebíčskou Mozkohernu v židovské čtvrti. Nejen 
díky mozkohračkám a neurotechnologiím se 
váš výlet do Třebíče stane nezapomenutelným. 
Nejen dětem se bude líbit pátrací hra Třebíč-
ský machzor, kterou najdete v aplikaci Skryté 
příběhy. Machzor je židovská modlitební kniha, 
která je nyní uložena v Židovské muzeu v Praze. 
Hra vás provede Třebíčí a vaším průvodcem 
bude Issac Silberstein. Chcete-li nahlédnout 
do židovské kuchyně a ložnice, navštivte Dům 
Seligmanna Bauera. 

Historie, která bude bavit i děti

Bazilika sv. Prokopa, která se nachází v areálu 
zámku, vás jistě ohromí. Nenechte si ujít komen-
tovanou prohlídku, průvodce vás vezme i do 
krypty. Letošní novinkou je nová prohlídková 
trasa, která vás zavede ke královskému nástroji 
– chrámovým varhanám. Chybět nebudou ani 
poslechové ukázky základních rejstříků a zvuko-
vá ukázka. V areálu se nachází interaktivní ex-
pozice Cesty časem, která bude bavit především 
děti. Vyzkouší si stará řemesla a hlavně – na vše 
si zde mohou sáhnout a prozkoumat. 

Památky UNESCO propojuje v Třebíči naučná 
stezka Po stopách opatů a rabínů odhalující 
příběhy ze života obou náboženských komunit 
po staletí žijících ve městě v těsném sousedství. 
Spojte poznání a pohyb na čerstvém vzduchu. 
Těšíme se na vás!

www.visittrebic.eu

Výstup byl vytvořen v rámci projektu „Rozvoj a propagace 
destinace Třebíčsko – moravská Vysočina“ realizovaného 
za přispění prostředků státního rozpočtu České republiky 
z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
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HORNICKÝ REGION 
ERZGEBIRGE/KRUŠNOHOŘÍ 
PAMÁTKA SVĚTOVÉHO DĚDICTVÍ UNESCO
Objevte fascinující hornickou historii českého a saského Krušnohoří! 
Více než 500 památek po těžbě rud od 12. do 20. století.

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

• Jedinečná prohlídková důlní díla
• Hornické památky v úchvatné krajině

• Hornická a místopisná muzea
• Desítky naučných stezek

• Starobylá horní města

Jáchymov

Blatenský vrch – Vlčí jáma
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Město se pyšní řadou kulturních i vinařských akcí. 
Rozhodně stojí za to zažít Valtické vinobraní, 
velkolepou slavnost vína a burčáku, konanou ve 
dnech 30. září a 1. října. Program bude bohatý. Vy-
stoupí místní folklórní soubory i známí interpreti 
moderní hudby.
Za zmínku stojí i další významné vinařské akce val-
tického podzimu: Slavnosti vína, Košt vín a burčá-
ků, Dýňobraní a mnohé jiné.
Příjemné kulturní zážitky si můžete odnést i z kon-
certů Lednicko-valtického hudebního festivalu 
nebo koncertů varhanních.

Všechny akce naleznete na stránkách města Val-
tice.

Ve Valticích turistická
sezóna ještě nekončí
Ve Valticích to žije i na podzim. Památky našich předků jsou věčné. 
Můžete obdivovat nejen jejich interiéry, ale i exteriéry za krásných 
podzimních dní. Mnohé z nich jsou schovány mezi nádherně 
zbarvenými listy domácích i cizokrajných stromů.

 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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Podzimní Rokycany překypují energií 
Léto se pomalu chýlí ke konci, ale v Rokycanech to teprve pořádně rozjedou. 
Přijďte si vybrat některou z mnoha parádních akcí, určitě se pobavíte.

• Den plný her 4. 9. od 14 hod. 

• Odpoledne s Pavlem Moulisem
povídání o historii vzniku ČSOP v Rokycanech, čin-
nosti záchranné stanice živočichů a o zajímavých 
situacích, které život ochranáře přírody přináší

• Zbirožský puchýř
10. 9, start: 8–10:00 v Městském muzeu Zbiroh
XI. ročník turistického pochodu

• Vlastimil Vondruška – 7. 9.v 17:00
vyprávění spisovatele historických románů

Více informací o akcích poskytne:   

Informační centrum Rokycany

Masarykovo náměstí 1, 
Střed, 337 01
 + 420 371706 175
 icentrum@rokycany.cz
www.rokycany.cz
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Kromě nabídky kulinářských specialit z různých koutů 
Evropy jsou v rámci jednodenního programu před-
staveny jednotlivé evropské země. Mladé kapely, 
vítězové posledního ročníku soutěže Skutečná liga, 
představují jednotlivé země i po hudební stránce. 
Vždy je připraven pestrý výběr gastronomických spe-
cialit a bohatý kulturní program. Na své si přijdou 
dospělí i děti, pro které je připraven speciální dětský 
program, skákací hrad, malování na obličej a spous-
ta dalších zábavných soutěží. Ti starší si mohou 
otestovat své vědomosti v zábavném kvízu a vyhrát 
zajímavé ceny. Po představení jednotlivých bloků 

evropských zemí, rozložených téměř do celého dne, 
na účastníky vždy čeká ještě vystoupení populárních 
interpretů: Eddie Stoilow a Šárka Vaňková. 

Na každé ze zastávek bude k vidění také putovní vý-
stava oceněných staveb, které byly realizovány na 
území Středočeského kraje za přispění finančních 
prostředků z Evropské unie. Tato výstava má za cíl, 
právě prostřednictvím oceněných projektů a sta-
veb, vyzdvihnout význam členství. 

Nejbližší zastávky festivalu Ochutnej Evropu ve 
středních Čechách:  

3. 9.   Benešov
9.-11. 9. Výstaviště Lysá nad Labem
17. 9.   Kolín
24. 9.  Rakovník
1.10.  Kutná Hora
8.10.  Mělník
15.10.   Kladno

 *Organizátor si vyhrazuje právo na změnu pro-
gramu.

Akce Ochutnej Evropu 
je v plném proudu 
Na začátku srpna odstartovala série akcí Ochutnej Evropu, které v rámci 
předsednictví České republiky v Radě Evropské Unie pořádá Středočeský 
kraj. Po úspěšných zastávkách v Příbrami a Nymburce je připraveno 
dalších osm zastávek ve větších středočeských městech. Akce Ochutnej 
Evropu probíhají pod záštitou ministra pro evropské záležitosti ČR pana 
Mikuláše Beka.
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Bývalé odkaliště dolu a úpravny měděné rudy 
v Jívce na Broumovsku patří k přírodně velmi cen-
ným územím s výskytem několika druhů orchidejí 
a dalších vzácných rostlin, ale především velkým 
bohatstvím bezobratlých živočichů. Proto část to-
hoto území Český svaz ochránců přírody odkoupil.
Na odkalištích, Jívku nevyjímaje, jsou přírodně nej-
cennější plochy bez porostu, tedy písčiny a tůně. 
První aktivitou nových vlastníků tak bylo rozšířit 
tyto zarůstající plochy. Po vyřízení řady potřeb-
ných povolení bylo začátkem letošního roku mimo 
jiné v centrální části obnoveno či nově vybudová-
no osm různě velkých tůní o celkové ploše zhruba 
1000 m2. Dnes lze v tůních najít larvy čolků obec-
ných, kolem poskakují čerstvě vylíhlé žabky, občas 
sem zaletí vzácný čáp černý, zejména je zde ale ve-

liké množství vážek. Zatím bylo od počátku jara ko-
lem tůní na Jívce pozorováno 19 druhů. „Prochá-
zíte se rákosinami mezi tůněmi a všude kolem vás 
poletují snad stovky drobných šidélek. Na stéblech 
rákosů nad vodní hladinou posedávají vážky, svý-
mi nápadnými barvami a klidným chováním ideál-
ní objekty pro fotografy.  A nad hladinou vartují 

ohromná modrozelená šídla. Dokáží se zastavit ve 
vzduchu jako helikoptéry. Vyhlížejí potravu, pak 
vystartují a přímo v letu uloví například motýla,“ 
vzpomíná na nedávnou návštěvu lokality Jan Mo-
ravec, koordinátor kampaně Místo pro přírodu. 
Z nejzajímavějších druhů byly letos pozorovány 
například celoevropsky chráněná vážka jasno-
skvrnná, šídlo sítinové či šídlatka tmavá.
„Tůně jsou vybudovány tak, aby byla každá jiná. 
Některé velké, jiné menší, s různě svažitými a čle-
nitými břehy. Tůně uprostřed lokality mají stálou 
hladinu vody, v tůních při okraji hladina v průběhu 
roku kolísá. Právě takováto rozmanitost je potře-
ba“, vysvětluje David Číp z Velkojaroměřského po-
zemkového spolku, který o lokalitu pečuje.
Partnerem této lokality je Nadační fond Veolia. 
Přispěl finančně na výkup pozemku i na jeho ny-
nější úpravy. „S Českým svazem ochránců přírody 
spolupracuje náš nadační fond na podobných pro-
jektech již od roku 2008,“ říká Vendula Valentová, 
ředitelka Nadačního fondu Veolia. „Záchrana mo-
křadních lokalit a péče o ně má velký smysl a my se 
na nich rádi podílíme. Na tyto účely jsme doposud 
věnovali téměř 4,5 milionu korun.“Nové tůně plné vážek!

Na bývalém odkališti na Broumovsku, které je jedním z Míst pro přírodu, 
vybudoval Český svaz ochránců přírody (ČSOP) za finanční podpory 
Nadačního fondu Veolia soustavu různě velkých tůní. Ty se staly během 
několika měsíců domovem mnoha vážek i dalších živočichů.

Jívka - samice vážky obecné - foto Jan Moravec

Jedna z nových tůní na bývalém odkališti Jívka

Jívka - vážka čtyřskvrnná - foto Jan Moravec

Jívka - larva šídla - foto Kateřina Landová



25magazintim.cz

TIM PLUS

25magazintim.cz

TIM PLUS



Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15. 10. 2022 na e-mailovou adresu: info@czech-tim.cz • www.magazintim.cz

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 202226

  KŘÍŽOVKA / OSMISMĚRKA

To jsem zvědavá, koho si ta naše holka příště přivede,
stěžuje si postarší venkovanka sousedce. „Ten první byl
myslivec, ten druhej rybář no a ten třetí ... (tajenka)”.

Dva policajti chytají z vypůjčené loďky ryby, jeden vytáhne krásnou rybu, druhý říká:
„Musíme si to místo označit abychom se sem zítra mohli vrátit”, vytáhne křídu a udělá

křížek na podlahu lodi… „No jo, ale ... (tajenka)?“

BEROUN, ČISTÁ, GALANTA, HABRŮVKA,
HANUŠOVICE, HEJNICE, HOLEŠOV, HOLICE,

HOŘICE, HOŘÍN, HOSTIM, HRONOV, CHRUDIM, 
JABKENICE, JILEMNICE, KLADNO,

KLUČOV, KLUKY, KOPŘIVNICE, KORYČANY,
KOSMONOSY, KOŠICE, KOUŘIM, KRÁLÍKY,

KRALOVICE, KRUPKA, KŘEČ, LANŠKROUN,
LÍSKY, LITVÍNOV, LOVOSICE, MALEČ, MŠENO,

POPRAD, PUTIM, ROKYCANY, SOKOLOV,
SRBCE, SVIDNÍK, SVITAVY, TELCE, TÍSEK,

TŘEBÍČ, UJČOV, ZNOJMO

Znění tajenky z minulého čísla: „Pořád mně všichni tleskali“
Výherci: Zdenka Krtilová z Dobrušky, Ondřej Procházka z Valašského Meziříčí, Tomáš Víšek z Prahy

Znění osmisměrky z minulého čísla: „snese vejce natvrdo“
Výherci: Jaroslav Korpáš ze Stráže pod Ralskem, Miluše Smolíková z Berouna, Lubomír Kolman z Brna

Výherci soutěže o pobyt:
1. cena: Pavla Strnadová, 2. cena: Petr Čaloun, 3. cena: Vojtěch Hejtmánek 

Dva policajti chytají z vypůjčené loďky ryby, jeden vytáhne krásnou rybu, druhý říká: 
„Musíme si to místo označit abychom se sem zítra mohli vrátit”, vytáhne křídu a udělá 
křížek na podlahu lodi… „No jo, ale . . . (tajenka)?“
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zájmeno

AJI, koto,
ážio, upolín,
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KRUPKA, KŘEČ, LANŠKROUN, LÍSKY, LITVÍNOV, 

LOVOSICE, MALEČ, MŠENO, POPRAD, PUTIM, 

ROKYCANY, SOKOLOV, SRBCE, SVIDNÍK, SVITAVY, 

TELCE, TÍSEK, TŘEBÍČ, UJČOV, ZNOJMO.

To jsem zvědavá, koho si ta naše holka příště přivede, 
stěžuje si postarší venkovanka sousedce. „Ten první byl 
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Dva policajti chytají z vypůjčené loďky ryby, jeden vytáhne krásnou rybu, druhý říká: 
„Musíme si to místo označit abychom se sem zítra mohli vrátit”, vytáhne křídu a udělá 
křížek na podlahu lodi… „No jo, ale . . . (tajenka)?“

Obklopená
setím

1. díl
tajenky

St. vztaž.
zájmeno

AJI, koto,
ážio, upolín,
Nekula, aak,
krasotinka

Jm. zpěv.
Elefteriadu

Světadíl

Slovensky
„ocet“

Bitvy

Skenovací
zařízení

Borec

Šp. jméno
(Anabela)

Krasavice
(ironicky)

Rýnský
člun

Pátek

BEROUN, ČISTÁ, GALANTA, HABRŮVKA, HANUŠOVICE, 

HEJNICE, HOLEŠOV, HOLICE, HOŘICE, HOŘÍN, HOSTIM, 

HRONOV, CHRUDIM, JABKENICE, JILEMNICE, KLADNO, 

KLUČOV, KLUKY, KOPŘIVNICE, KORYČANY, 

KOSMONOSY, KOŠICE, KOUŘIM, KRÁLÍKY, KRALOVICE, 

KRUPKA, KŘEČ, LANŠKROUN, LÍSKY, LITVÍNOV, 

LOVOSICE, MALEČ, MŠENO, POPRAD, PUTIM, 

ROKYCANY, SOKOLOV, SRBCE, SVIDNÍK, SVITAVY, 

TELCE, TÍSEK, TŘEBÍČ, UJČOV, ZNOJMO.

To jsem zvědavá, koho si ta naše holka příště přivede, 
stěžuje si postarší venkovanka sousedce. „Ten první byl 
myslivec, ten druhej rybář no a ten třetí . . . (tajenka)“

Krátké
kabáty

Záv. orga-
niz. (zkr.)

Přirážka
k ceně

3. díl
tajenky

Letadlo
(zast.)

Mé

Pražská
SPZ

Části
vozů

Nevyslech-
nout

Žlutokvětá
bylina

Stát za
pikolou

Částice
hmoty

Řešeta

Květenství
šeříku

Slovensky
„co“

Mozol

Útvar
mezimozku

Starořím.
platidlo

Č. ministr
zeměděl.

Noční
pták

Mravouk

Karoserie
auta

Citoslovce
údivu

Do jaké
míry

Souhlas

Kříženec

Anglicky
„nebo“

Druh

Elektrárna
Tušimice

Patřící
Vénovi

Část cykl.
závodu

Léčivý
odvar

Amatérský
plav. klub

(zkr.)
2. díl

tajenky

Křesť. dem.
strana

Kilometr
(zkr.)

Pichlavá
rostlina

Říčka

Japonská
citera

Tahle

Domácky
Ladislav

Prome-
nády (-s-)

Norský
rychlo-
bruslař

Inic. Des-
tinnové

E C I N E K B A J

P N Í Ř O H K H E

U T A U O V R C L

T K Ř S Ů O I O E

I I T R N N V H C

M I B O M O B O I

M A V E S Z E L N

H Y L I H N R E V

R I C E O O O Š I

J E V O Č J U O Ř

R O N E Š M N V P

O E C I L O H Z O

K H E J N I C E K

Y N A Č Y R O K L

C N CH R U D I M A

A H Ě Č Á H E Y D

N O E E T A C K N

Y Ř C C S N L Í O

K I B I I U E L N

U C R V Č Š T Á U

L E S O Í O O R O

K L V L B V G K R

O H I A E I A L K

S V D R Ř C L I Š

M O N K T E A T N

O L Í S K Y N V A

N O K E S Í T Í L

O K R U P K A N A

S O L D A R P O P

Y S Y V A T I V S

4. VELETRH ČISTÉ MOBILITY, TECHNOLOGIÍ 
A ŘEŠENÍ PRO E-MOBILITU

ORGANIZÁTOR SPOLUORGANIZÁTOR MÍSTO KONÁNÍ GENERÁLNÍ PARTNER

10.−13. 11. 2022
WWW.    -SALON.CZ

POWERED BY
powered by

PARTNER VELETRHU

e_SALON_22_210x297.indd   1e_SALON_22_210x297.indd   1 15.07.2022   11:5615.07.2022   11:56




