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Socháním dýní se muž z Columbusu v americkém 
Ohiu živí už 20 let. Z populární oranžové zeleniny už 
vymodeloval podobizny smrťáka i Santa Clause. Ně-
které z jeho soch byly pořádně objemné a zabraly 
mu několik hodin práce. Dva dny se věnoval své do-
sud největší – vlkovi vyjícímu na měsíc. Tato socha 
vážila přes 800 kilogramů. Gusovým cílem je nyní 
vytvořit sochu, která bude vážit tunu.
„Pěstuji dýně pro zábavu a některé z nich posílám do 
soutěží. Většina jich váží okolo 200 kilo, ale některé 
dosahují hmotnosti až 900 kilogramů,“ Na podzim 
ho čeká nejvíce práce, když se blíží Halloween. Ob-
líbený svátek se ve Spojených státech nese ve zna-
mení oranžové zeleniny a sladkostí. .

Z OBSAHU:

Vážení čtenáři,
Nevím, jestli vám letošní rok také utekl takovým tem-
pem, jako nám v redakci. Necháme samozřejmě na 
posouzení každému z vás, ale my jsme opravdu pře-
kvapeni, že se výlohy obchodů už zase  přizdobily vá-
nočními květy, spoustou mašlí, rolniček a vánočních 
ozdob. Ale abychom nepředbíhali, kousek podzimu 
nám tu zůstal, a i když teplota pomalu klesá, návštěv-
nost našich památek , historických měst i přírodních 
parků se drží vysoko. A je to dobře, po dvou letech 
turisticky smutných, chceme využít všech možností. 
Rádi bychom vám poskytli zajímavé tipy pro podzim-
ní výlety a turistiku, která určitě přispějí nejen k dob-
ré náladě a parádním zážitkům, ale k posílení vaší 
imunity a zdraví. K tomu jsme vám ostatně „přibalili 
i podzimní a zimní lázeňskou nabídku pobytů.“ 
Užíjte hezký podzim čas a prožijte sváteční dny v po-
hodě – s rodinou a přáteli.  

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

Profesionální dýňový sochař
Ideální podzimní materiál pro výtvarnou tvorbu? 
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Tradiční rozsvícení vánočního stromu a zapálení 
první adventní svíčky proběhne na Karlově náměs-
tí první adventní neděli 27. listopadu. Každou další 
neděli pak bude slavnostně rozsvícena další svíčka, 
připraven je vždy bohatý doprovodný program. 
Vánoční trhy budou na Karlově náměstí od 13. do 
22. prosince, každý den od 9.00 do 18.00 hodin. 
Přijďte ochutnat tradiční dobroty a potěšit sebe 
nebo blízké nákupem vánočních výrobků.
Celoročně vás zveme k návštěvě areálu rozprostí-
rajícího se kolem chrámu sv. Bartoloměje v Kolíně 

a k procházce kolem hlavní městské hradby, po 
místech, kde býval dříve hřbitov nebo kudy chodil 
Jakub Krčín do školy. Kdo má chuť být chvíli stranou 
od ruchu centra města, neměl by areál Bartoloměj-
ského návrší vynechat. Od první adventní neděle 
navíc čeká na všechny návštěvníky překvapení v po-
době instalace dřevěného vyřezávaného betléma 
od uměleckého řezbáře Jiřího Halouzky z Jiříkova 
u Rýmařova. 
Regionální muzeum v Kolíně připravilo řadu zajíma-
vých výstav včetně tradiční expozice Vánoce v měš-
ťanském domě, které najdete v Červinkovském 
domě a také u chrámu sv. Bartoloměje. 
Ale i jiné kolínské památky jsou v zimní sezoně při-
praveny na své návštěvníky, např. rozhledna Vodár-
na nabízí z nejvyššího patra výhled na značnou část 
Polabí a při dobré viditelnosti lze dohlédnout až na 
zasněžené vrcholky Krkonoš. 
Přijeďte se přesvědčit, že město Kolín má i v době 
adventu co nabídnout. 
Více tipů na vánoční akce i tipy na výlety najdete na 

www.kolinzije.cz 
www.kutnohorskokolinsko.cz.

Advent v srdci Kolína
Využijte adventních dní k návštěvě královského města Kolína. Při procházce 
tajemným Bartolomějským návrším na vás dýchne slavná minulost 
a poetická nálada historického Kolína. Dřevěný vyřezávaný betlém vykouzlí 
tu pravou vánoční atmosféru. Sváteční náladu navodí také řada adventních 
akcí, které město připravilo. 

Městské informační centrum Kolín

Na Hradbách 157, 280 02, Kolín I
 +420 321 712 021, +420 774 138 197
 mic@mukolin.cz
www.facebook.com/infocentrumkolin
www.kolinzije.cz
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Betlém; foto: Hana Morová

Prosím, představte se nám, odkud pocházíte 
a jak dlouho pracujete v informačním centru?
Jmenuji se Nikola Svobodová a jsem rodilá Mos-
tečanka. Jelikož jsem měla k městu vždy kladný 
vztah a trápila mě jeho špatná pověst v mysli 
veřejnosti, tak jsem se rozhodla s tímto pomoci. 
Začátkem roku 2019 jsem tedy nastoupila na po-
zici referentky v místním turistickém informačním 
centru. 

Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy 
návštěvníků infocentra?
Zvláštních dotazů dostáváme, stejně jako v jiných 
„íčkách“, nespočet. A to jak turisticky, tak neturis-

ticky zaměřených, kterých je ovšem 
většina. Z těch ojedinělých mě napa-
dají „To vám tady takhle fouká nor-
málně?“ či „Proč nemáte pohlednici 
se Severkou?“. Jednou dokonce při-
šel pán, otevřel dveře, a když uviděl 
vnitřní prostory, tak zařval „Sakra, 
tohle není pojišťovna!“ (pán samo-

zřejmě použil peprnější výraz) a třísknul dveřmi. 
Občas sem také zavítají návštěvníci, kteří si nás 
spletou s cestovní agenturou či kanceláří a chtě-
jí vidět nabídku našich zájezdů. A ten nejčastější 
a pro nás nejpodivuhodnější dotaz zní: „Prosím 
vás, jak se dostanu na magistrát?“. Sídlíme totiž 
na boku budovy Magistrátu města Mostu. 

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 
běžně známé z bedekrů, ale přesto stojí za 
návštěvu?
Město Most nabízí plno krásných míst, kde mů-
žete trávit čas pobytem v přírodě. Jistě již všichni 
slyšeli o jezeře Most. Ale již neví, že hned vedle se 

nachází vrch Špičák, ze kterého se naskytnou krás-
né výhledy do okolní krajiny. Navíc cestou půjdete 
okolo rozlehlých vinic. K příjemným procházkám 
je také skvělý areál našeho golfového hřiště, kde 
kromě golfařů nepotkáte živou duši. No, a jelikož 
patřím mezi pejskaře, tak všudypřítomné parky 
a vodní plochy jsou každodenní záležitostí. 

Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
osobně doporučujete?
Vždy dám přednost pivu před sklenkou vína, proto 
určitě místní minipivovary Mostecký Kahan a Mi-
nipivovar Most. Na čepu mají kromě klasiky i pivní 
speciály. A pro nepivaře České vinařství Chrámce, 
kde se soustředí na výrobu vína jak tradičního, tak 
i košer.  Za sebe bych ale doporučila něco trochu 
jedinečného, a to Knihovnický med. Vyrábějí jej 
totiž včelky, které bydlí na střeše naší knihovny 
a med mají moc dobrý. Další takový unikát na-
leznete v Alpakárně. S lamami se můžete projít 
a poté nakoupit výrobky z jejich vlny. V nabídce 
je tady toho v našem regionu opravdu nespočet. 
Jsou to nejen potravinářské produkty, ale i zážitky, 
tištěné noviny, chovná zvěř či řemeslné výrobky.

Děkuji za rozhovor
RED Rad

ROZHOVOR

Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra v Mostě.
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S první adventní nedělí ozáří náměstí Českého ráje 
vánoční strom, a 9. až 10. prosince ho provoní ne-
jen vůně jehličí, ale také vůně svařeného vína při 
tradičních Vánočních řemeslnických trzích. Těšit 

se můžete na bohatý kulturní program a množství 
stánků, kde si budete moci zakoupit dárky pro své 
blízké od regionálních výrobců, vánoční dekorace 
nebo třeba něco dobrého k snědku.

Advent by měl být časem zklidnění. Klid a harmonii-
určitě najdete ve zdejší přírodě. Vypravit se můžete 
na již zmiňovaný hrad Valdštejn, do Hruboskalské-
ho skalního města, Betlémských a Klokočských skal 
nebo do oblasti Maloskalska. Okolí Turnova má své 
kouzlo i v tomto období roku.

Regionální turistické informační centrum

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

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

Adventní čas na Turnovsku
Přijměte pozvání do města Turnova a vychutnejte si zde pravou 
adventní atmosféru. Připraveny jsou pro vás adventní koncerty 
v turnovských kostelích i na vánočně vyzdobeném hradě Valdštejn. 
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Atraktivní program pro návštěvníky města při-
pravuje na konec roku řada pořadatelů. Mělnic-
ké kulturní centrum nabízí kromě mnoha pořadů 
i několik zajímavých výstav. V Masarykově kultur-
ním domě bude 8. 11. zahájena výstava fotogra-
fií Patricka Marka Zastavení v čase, která doku-
mentuje průřez jeho tvorbou specializující se na 
svět velkých pódií, jazzu a vážek. Také v galerii Ve 
Věži mohou návštěvníci na výstavě Soutok času 
obdivovat fotografie uznávaného fotografa Ladi-
slava Sitenského. Ve městě nad soutokem Labe 
a Vltavy lze až do 4. 12. vidět jeho snímky spojené 
s Vltavou i dalšími českými toky. Fotografie Ve Věži 
vystřídají 9. 12. obrazy malíře, typografa a ilustrá-
tora Petra Cempírka. Od 1. do 31. 12. mohou na 
náměstí Karla IV. kolemjdoucí shlédnout výstavu 
obrazů z komiksu Lucie Trávníčkové Lymfom City 
vyprávějící příběh jedné vážné nemoci. Výstava 
souvisí s programem prvního ročníku Mělnického 
komiksFESTU, který se uskuteční od 15. do 17. 12. 
v městské knihovně Mělník. Během tří dnů čeká 

na návštěvníky nabídka českých i zahraničních ko-
miksů, workshopů, divadlo, film i komiksová čítár-
na. Součástí projektu je kolektivní výstava ilustrací 
z původních českých komiksů, které autorky (Š. 
Jislová, L. Trávníčková, M. Baudišová, M. K. Dudzia-
ková) vytvořily na základě osobních zážitků, a také 
interaktivní výstava Hurá na kajak, která předsta-
vuje tvorbu legendárního fotografa L. Sitenského 
v kombinaci s původními ilustracemi, ale i nově 
vzniklými obrazy L. Urbánka.

Konec roku patří tradičně adventu a Vánocům. 
Z náměstí Míru vyjde 11. 11. průvod svatého 
Martina, na stejném místě se v rámci Vítání ad-
ventu 26. 11. slavnostně rozsvítí vánoční strom 
a zahájeny budou pravidelné víkendové adventní 
trhy. 27. 11. navodí vánoční atmosféru varhanní 
koncert v chrámu sv. Petra a Pavla, v Masarykově 
kulturním domě připomene blížící se Vánoce kon-
cert Janka Ledeckého (23. 11.), hudební pořad 
Jak se hladí duše aneb Vánoce s poezií (29. 11.), 

nebo Půlnoční turné Václava Neckáře. Především 
dětem je určena pohádka Čert a Káča, po níž se 
4. 12. za doprovodu andělů rozsvítí vánoční strom 
před Masarykovým kulturním domem.

Mělník stojí za návštěvu 
v každé roční době
Přijeďte si užít adventní a předvánoční čas na Mělník, 
který vás romanticky naladí na nejkrásnější svátky roku.

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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Během letošních adventních oslav tomu nebude 
jinak. Organizátoři tentokráte naplánovali bohatý 
program na všechny předvánoční víkendy, což je 
počin vpravdě úctyhodný. Pomyslná startovní pás-
ka bude přestřižena v sobotu 26. 11., a to zejména 
slavnostním rozsvícením vánočního stromu. Chy-
bět rovněž nebude adventní jarmark, jenž každo-

ročně láká velkou pozornost návštěvníků. Ještě větší 
show však bude k vidění hned druhý den v neděli 
(27. 11.), kdy se v Kralupech na velkém pódiu před-
staví hudebník a zpěvák David Koller. Na své si kro-
mě jiného přijdou také děti, jež se dočkají nejedné 
vánoční písničky či tradičních dílniček. Kurážnější je-
dinci pak jistě ocení zuřivě pekelnou taškařici čer-

tů Krampůsáků, kteří se po roce znovu chystají na 
pochod městem. Stane se tak v neděli 4. 12. 2022. 
Zklidnění posléze přinese čtvrteční (8. 12. 2022) 
Vánoční koncert Markéty Wagnerové a hostů 
v KD Vltava, na nějž v neděli (11. 12. 2022) naváže 
adventní vystoupení Štěpána Raka a jeho skupiny 
(Kostel Nanebevzetí Panny Marie a svatého Václa-
va). Bujaré vánoční veselí v posledním předvánoč-
ním víkendu (17.12. 2022, KD Vltava) protne speci-
ální set Václava Marka a jeho Blue Star, tentokráte 
orientovaný na atmosféru prvorepublikových Vá-
noc.   Autor fotek Aleš Levý

Do 4. 12. v Galerii ve věži probíhá autorská výstava 
česko-kanadského architekta, urbanisty, designéra, 
lektora a publicisty Petra Franty, na nádvoří si od 
1. do 24. 11. prohlédnete Jablíčkový betlém malíř-
ky Emmy Srncové a v Galerii v přízemí do 11. 12. 
její obrazy. Poté by měla galerie hostit výstavu vý-
tvarného spolku „Tvůrčí skupina“. Navštívit můžete 
i Neviditelnou výstavu a ve věži stálou expozici 
o historii Nového Města a putovní výstavu Stopy 
židovské přítomnosti v Praze 2.

Ve dnech 4. –5. 11. se tu koná Whisky Life! Prague 
2022, festival (nejen) pro milovníky whisky a 12. 11. 
Zimní Apetit piknik. Během tohoto setkání milovní-
ků jídla s příznivci časopisu Apetit ochutnáte dobro-
ty oblíbených prodejců, nebude chybět kuchařské 
show, workshopy, hudba, zajímaví hosté a bohatý 
program i pro děti.

Od 24. 11. bude pro-
bíhat čtyřdenní dialog 
mezi starožitnostmi 
a moderním uměním 
na již tradičním 47. ve-
letrhu starožitností An-
tique, kde vám přes pět 
desítek vystavovatelů 
představí své šperky, 
bižuterii, sklo, porcelán, 
keramiku, starožitný ná-

bytek, textil, obrazy, historické zbraně i staré ban-
kovky a mince. Vánoční dárky nakoupíte i 4. 12. na 
oblíbené prodejní Pražské výstavě nožů KNIVES – 
podzim 2022 a o víkendu 10.–11. 12. po dvou le-
tech odstartuje kouzlo Vánoc Novoměstský advent 
2022. Znovu nabídne příjemnou vřelou atmosféru, 
vánoční zboží, řemeslné výrobky, hračky, divadlo, 
sváteční hudbu i občerstvení na nádvoří. A nejen 
to!  Do 11. 12. bude letos otevřena i vyhlídková věž 
s nezapomenutelným pohledem na Prahu a z její 
pokladny bude v tento den odstartována i velká his-
toricko-rozhlížecí hra pro malé i velké Pražské věže.
Milovníci hudby si užijí ve Velkém sále dokonce 
roku četné množství koncertů českých i zahranič-
ních interpretů. Podrobné informace o koncertech 
a všech dalších plánovaných akcích pro veřejnost 
naleznete v programu na webových stránkách:

 www.nrpraha.cz

Infocentrum v budově MěÚ
Kralupy nad Vltavou
Palackého nám. 1
278 01 Kralupy nad Vltavou
 +420 315 739 811
 info@mestokralupy.cz
www.mestokralupy.cz
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Adventní slavnosti v Kralupech 
nabídnou širokou škálu zábavy

Kterak je pro Kralupy nad Vltavou nově zrekonstruované Palackého 
náměstí důležité, to se ukazuje při každé sváteční příležitosti. 

Pohled na kralupský městský úřad

Čerti Krampusáci také letos plánují pochod městem 

V PRAZE

Za kulturou i pro vánoční dárky 
na pražskou Novoměstskou radnici!
Vánoce jsou za humny a pokud navštívíte jednu z nejkrásnějších pražských 
kulturních památek v samém centru Prahy, Novoměstskou radnici 
na Karlově náměstí, zabijete dvě mouchy jednou ranou. Čeká vás skvělý 
kulturní zážitek i příjemný nákup vánočních dárků na jednom místě.

Pořádá Asociace starožitníků
České republiky

Návštěvní hodiny – Opening hours: 

24.–26. 11. 2022 | 10:00–19:00 
27. 11. 2022 | 10:00–17:00

Vstupné – Entrance: 120 Kč

Důchodci a studenti: 80 Kč

www.asociace.com

Novoměstská  
radnice

24.–27. 11. 2022
Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

prodejní veletrh starožitností  ANTIQUE FAIR
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TIP NA VÝLET

Otevřené vinné sklepy na Podřipsku je poslední vel-
ká vinařská akce v regionu České středohoří, která 
pomyslně uzavírá letošní vinařskou sezónu. Akce se 
koná 12. listopadu v Roudnici nad Labem v kulturním 
domě Říp a v prostorách Vinného pavilonu zámku, 
na vinici Sovice a ve vinařství v Jeviněvsi. Mezi jed-
notlivými stanovišti budou jezdit kyvadlově autobusy. 
Oblíbené noční prohlídky do labyrintu podzemních 

chodeb pevnostního města Terezína. Zažijte neob-
vyklou prohlídku podzemních pouze za svitu svíček 
a luceren. První prohlídka začíná v 18:00 a další 
prohlídky navazují vždy po 30 minutách do 20 ho-
din. Každá prohlídka má omezený počet účastníků, 
proto je nutná rezervace. Pojďte spolu s námi po-
znat ztracená zákoutí Terezína a dostat se do míst, 
která jsou normálně veřejnosti nepřípustná jako 

jsou rozsáhlé půdy, tajemné sklepy a honosné sály. 
Poznáte poslední místo odpočinku Gavrila Princi-
pa, zapomenutý kinosál a tělocvičnu, ale i monu-
mentálnost podkroví a sklepů vojenských budov. 
Prohlídka trvá cca 3 - 4 hodiny od 13:00 do 17:00 ho-
din.  Kapacita jedné prohlídky je max. 20 návštěvní-
ků. Rezervace předem je nutná.
Procházky podél řeky Ohře obcí Obora na Lounsku 
nově zpestřuje naučná Lososí stezka. Ve spolupráci 
s Destinační agenturou Dolní Poohří ji vybudovala 
obec. Nabízí tři zastavení s informacemi i zábavnými 
kvízy pro děti. V budoucnu by měla propojit i další 
obce podél řeky. Na třech zastaveních stezky se tu-
risté mohou dozvědět informace o řece, okolní pří-
rodě, historii obce i nejvýznamnější památce, kterou 
je kostel svaté Kateřiny s renesanční věží. Informace 
jsou doplněny o kvízy, aby byla stezka zábavná i pro 
děti. Součástí vybavení stezky jsou odpočinková 
místa s lavičkami. Název stezky odkazuje jednak na 
znak obce Obora, v němž nad modrým pruhem jako 
symbolem řeky vyskakuje losos, jednak na samotnou 
Ohři. Výraz ‚lososí řeka‘ vychází ze starého keltského 
pojmenování Agara. 
V Duchcově můžete 26.listopadu navštívit Andělské 
vánoční trhy, kde budou pro Vás připravené výtvar-
né dílny, zdobení perníčků, výroba vánočního svícnu, 
výroba průsvitné ozdoby do oken, zdobení keramické 
vánoční ozdoby, výroba skleněného vánočního svíc-
nu, zdobení dřevěné vánoční ozdoby a výroba vánoč-
ního svícnu na vánoční stůl.

www.branadocech.cz

Podzemní prohlídky, 
procházky a ochutnávky vín

v Ústeckém kraji
Vyrazit za vinaři do sklípků a ochutnat české víno, to zní jako 
dobrý plán na podzimní víkendové výlety do českého středohoří v Ústeckém 
kraji. Zajímavým tipem na výlet je třeba procházka po nově vytvořené 
naučné stezce podél řeky Ohře. Adventní čas si můžete užít návštěvou 
regionálních vánočních trhů, na kterých najdete inspiraci na dárky.

Pevnost Terezín, podzemní chodba

Lososí stezka
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Kniha Sudetský dům s podpisem autora bude zce-
la jistě zajímavým vánočním dárkem. Na e-shopu 
informačního střediska ale naleznete i další skvělé 
možnosti, jak pod stromečkem překvapit své blízké. 
Pro milovníky knih zde vyberete spoustu zajímavých 
publikací, ať už historických, fotografických či po-
pulárně naučných. Nejen pro ústecké patrioty zde 
zakoupíte originální předměty z kolekce Slavných 
lokálních značek. Rovněž pro děti zde pořídíte celou 
řadu dárků, ze kterých budou mít jistě radost. Bu-
dou to třeba pohádky na DVD, omalovánky, puzzle 
nebo nejrůznější pexesa? V neposlední řadě zde 

naleznete drobné 
předměty, které 
nejen poslouží, ale 
také potěší. Nabí-
zíme vonné svíčky 
s motivy ústeckých 
dominant, flash 
disky, sadu přívěsků 
ve tvaru známých 
památek nebo ple-

chové či keramické hrnečky. Kompletní sortiment 
na www.usti-nad-labem.cz/e-shop. 

První adventní neděli budou rozsvícením vánoční-
ho stromečku zahájeny Ústecké Vánoce. Z nabitého 
programu, který potrvá až do 23. 12. 2022 si ne-
nechte ujít např. vystoupení Petry Černocké, dět-
ského pěveckého sboru Ústecké Bambini, Václava 
Noida Bárty nebo vánoční písně a koledy v podání 
Ústeckých trubačů. Chybět nebude ani Mikulášská 
nadílka nebo pohádky Sváťova divadla. Atmosféru 
Lidického náměstí dokreslí adventní trhy. Kompletní 
program na www.usteckevanoce.cz. 

Litvínovský zámek je nyní přístupný veřejnosti po 
celý rok. Pozornost si zaslouží stálá expozice přibli-
žující historii nejen samotného zámku, ale i života 
a práce místních obyvatel v první manufaktuře na 
sukno ve střední Evropě. Ta je doplněna zvětšený-
mi grafikami, znázorňujícími právě výrobní proces 
v LITVÍNOVSKÉ HRABĚCÍ MANUFAKTUŘE.
Na mladší historickou dobu odkazuje výstava HIS-
TORIE VÝROBY HRAČEK HUSCH vyráběné v Litvíno-
vě v letech 1925-1938. Tato výstava, která potrvá do 

konce roku, si zajisté získá především děti a mladší 
návštěvníky. Stávající výstava byla doplněna o nové 
exponáty a velké elektrické kolejiště sestavené z že-
lezničních hraček HUSCH. Hračky zapůjčili sběratelé 
M. Smaha a M. Widenský. 
Aktuálně je v prostorách instalováno i několik vý-
stav. Do konce prosince je prodloužená výstava 
LITVÍNOVSKÉ ZÁMECKÉ IMAGINÁRIUM DIVADLA 
BRATŘÍ FORMANŮ A JEJICH PŘÁTEL. Díky nápa-
dům přátel bratří Formanů a jejich divadla se zámek 

Valdštejnů proměnil v kouzelný svět. Prostory zám-
ku 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 dřevěných hraček, o pár metrů dál se 
ocitnete u moře.
Prohlídky výstavy Litvínovské zámecké imaginárium 
Divadla bratří Formanů a jejich přátel: út-ne 9.00, 
10.30, 13.00, 15.30 hodin.
Vstupné: děti a studenti 30 Kč, důchodci 50 Kč, 
dospělí 90 Kč, rodinné vstupné 150 Kč.
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. Výstava PŘEHLÍDKA ŘEMESEL, 
NÁPADŮ, ZRUČNOSTI A VTIPU aneb Vánoce po 
celý rok nabízí od 16. listopadu nové tradiční i zcela 
netradiční vánoční dekorace.
Město Litvínov i letos pořádá po celou dobu adven-
tu vánoční trhy na náměstí Míru, které jsou dopl-
něné každodenním programem. V pondělí 28. listo-
padu netradičně rozsvítí vánoční strom obří loutka 
Mikuláše. Dalším velkým lákadlem bude vystoupení 
Anny K. v sobotu 10. prosince od 17 hodin.

Advent v Ústí nad Labem
Jednou z prvních adventních akcí v Ústí nad Labem 
bude beseda a autogramiáda úspěšného spisovatele Štěpána Javůrka 
v Informačním středisku města Ústí nad Labem. Ve středu 30. 11. 2022 
bude od 17:00 vyprávět nejen o své nové knize Sudetský dům, která se od 
počátku řadí mezi čtenářsky nejvyhledávanější knihy u nás, ale i o Krušných 
horách, kam je umístěný děj všech jeho románů.

Informační středisko města Ústí n. L.
Mírové náměstí 1/1, 400 01 Ústí n. L.
 +420 475 271 700
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
      Ústí nad Labem – volný čas
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Zámek Valdštejnů

ul. Mostecká čp. 1, 436 01 Litvínov
 +420 603 151 600
Otevřeno celoročně: út-ne 9-12, 13-17 hod.
www.litvinov.cz
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Do Litvínova na výstavy 
i na adventní trhy s programem
Dnešní tvář jedné z dominant Litvínova, zámku Valdštejnů, vtiskl architekt 
F. M. Kaňka na přání Jana Josefa z Valdštejna. Zámek byl dostavěn v roce 
1742, a to za působení dalšího ze známého šlechtického rodu Františka 
Josefa Jiřího z Valdštejna. 
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Navštívit u nás můžete zámek, ve kterém se nachá-
zí muzeum porcelánu a je romanticky upravený ve 
stylu anglické pseudogotiky. Obklopuje ho dendro-
logicky velmi cenný anglický park o rozloze téměř 
10 ha, ve kterém je vysazeno na 220 druhů dřevin 
a jejich kultivarů z celého světa. Zámek s parkem je 

součástí městské památkové zóny ve středu starého 
města. Nachází se u nás také druhá nejstarší čes-
ká porcelánka, založená v roce 1794. Pod značkou 
Thun 1794 a.s. je stále největším výrobcem porce-
lánu u nás a expanduje do celého světa. Pobyt ve 
městě si můžete zpestřit také návštěvou lázeňského 

areálu nebo městské galerie Kryt, kde se pravidelně 
konají první adventní neděli tvůrčí dílny pro veřej-
nost s vánoční tématikou a v prosinci také vánoční 
výstava.  V rámci oslav adventu se v našem městě 
koná rozsvícení vánočního stromu, který probíhá 
netradičně přímo v zámeckém parku, kde je ozdo-
ben živý vzrostlý smrk. Snažíme se tak předcházet 
kácení živých stromů pro komerční účely a chránit 
naši přírodu. 

V sobotu 26. listopadu se v Kadani na Mírovém ná-
městí opět rozsvítí vánoční strom. Než bude v podve-
čer zapálena první svíce na adventním věnci, budete 
moci zhlédnout připravený program od 10.00 hodin. 
Program Advent v Kadani vypukne 26. listopadu 
v 10,00 hodin a na Mírovém náměstí se otevře tržiš-
tě. Program bude probíhat na několika místech – na 
tržišti, na pódiu, také v podloubí u Galerie Josefa Lie-
slera a v kostele. V závěru programu dojde na předá-
ní hornického světla svaté Barbory a rozsvícení první 

svíce na adventním věnci. Poté již bude následovat 
ohňostroj a rozsvícení vánočního stromu.
Státní zámek Stekník srdečně zve na Adventní pro-
hlídky svátečně vyzdobeným zámkem, na hlavním 
prohlídkovém okruhu v západním křídle zámku. Sou-
částí prohlídek bude i výstava betlémů rodiny Rysko-
vých.  Prohlídky interiérů začínají vždy v celou hodinu 
od 10 do 15 hodin. Doporučujeme provést rezervaci 
z důvodu omezené kapacity - 25 osob/prohlídku.
Rezervace: steknik@npu.cz, tel. +420 778 486 747. 

V listopadu a prosinci je zámek Krásný Dvůr pro 
veřejnost uzavřen, přesto se sem můžete vydat na 
několik připravovaných akcí. Nenechte si ujít 26. lis-
topadu mimořádnou Svatokateřinskou prohlídku 
s kastelánkou Michaelou Hofmanovou na zámku 
Krásný Dvůr. Za návštěvu stojí i prohlídka zámec-
kého interiéru. Zámek Krásný Dvůr nabízí prohlídku 
18 místností. V místnostech je vybavení především 
z 18. a 19. století. Během prohlídky uvidíte bohatou 
obrazovou výzdobu, dobovou výmalbu stěn, soubor 
historických kamen a historický nábytek. 

Adventní Klášterec nad Ohří, 
město porcelánu
Přijměte naše pozvání do města Klášterce nad Ohří, perly Podkrušnohoří. 
Najdete nás na rozhraní Krušných a Doupovských hor v severozápadních 
Čechách v malebném údolí řeky Ohře.

Advent v Dolním Poohří
Advent začne letos na mnoha místech v Dolním Poohří 
již poslední listopadové dny. Města, obce, hrady i zámky si pro vás již nyní 
připravují kulturní programy, výstavy a koncerty.

 Turistické informační centrum 

nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
 +420 474 359 687
 icklasterec@muklasterec.cz
www.klasterec.cz
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Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.

nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 ŽATEC
Provozovna: Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01 Žatec
 dolnipoohri@gmail.com
 fb.com/DolniPoohri
www.dolnipoohri.cz
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Pracovníci turistických informačních center (TIC) 
s dostatečným předstihem, obvykle do 30. října, zjiš-
ťují veškeré informace týkající se chystaných advent-
ních akcí a vánočních svátků (jesličky, bohoslužby, 
kulturní programy), veřejného bruslení atp. Násled-
ně pak před zimní sezonou, obvykle do 30. listopadu, 
ověřují provozní doby, kontakt a vstupné na zimní 
atrakce a lyžařské areály vč. jízdného na vleku, sně-
hových podmínek atp. 
Každoročně pro vás mají v TIC v předstihu aktualizo-
vané a ověřené informace o vánočních koncertech 

v místě a okolí, o adventních výstavách a jiných ak-
cích. Výhodou infocenter je, že se nachází v centru 
města, většinou na náměstí. Můžete zde rovněž oče-
kávat nejširší výběr pohlednic různých vydavatelů, 
či nabídku drobných dárků a upomínkových před-
mětů, v tomto období často i s vánoční tematikou. 
Po celý rok pak můžete v TIC brouzdat na interne-
tu, zjistit si vlakové a autobusové spojení, ověřit si 
předpověď počasí a získat tipy na výlety, které budou 
alternativou k vašemu plánu na prodloužený víkend 
v místě vašeho pobytu. 

Svět informačních center v roce 2022
Turistická informační centra (TIC) se letos v počtu 75 
provozoven zapojila do prázdninové soutěže s Čes-
kou televizí (ČT: D). Několik desítek TIC se pak opět 
podílelo na projektu České Televize „Artoulky“, do níž 
pro milovníky architektury a umění pracovníci info-
center připravili tipy na výlety. Infocentra také sou-

těžila v anketě o Oblíbené informační centrum roku 
2022 (zapojení 501 TIC) a přihlásila své propagační 
materiály do soutěže turistických propagačních ma-
teriálů Turistpropag. 
Rekordní zájem projevila TIC o společnou akci „Týden 
turistických informačních center“, do níž se v obdo-
bí 24.–

30. 10. zapojilo přes 200 infocenter. Cílem bylo přiblí-
žit činnost infocenter veřejnosti, pozvat návštěvníky 
na drobné občerstvení, nebo k vyluštění kvízu, po-
povídat si apod. 
Novým počinem v závěru roku se stal projekt „Peču-
jeme o kvalitu“, jehož cílem je zvyšování kvality slu-
žeb informačních center. Ta, která se do projektu za-
pojí, budou označena symbolem kvalit, značkou „Q“

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

Turistické informační centrum, 
první krok na vašich cestách
Chcete si užít předvánoční atmosféru, sehnat zimní 
pohled z výletu, nebo si prohlédnout zajímavou výstavu?
Navštivte informační centra, získáte zde všechny 
potřebné informace

Atmosféru Vánoc v Karviné si
vychutnáte na Vánočních trzích

od 27. 11. do 23. 12. 2022.
Teplé punče zahřejí, vánoční

kulturní program a krásná
výzdoba vás dostane

do sváteční nálady.

ZÁMECKÉ ZIMOVÁNÍ 
PRO DĚTI, PRO TÁTY 

I SLIČNÉ MÁMY

Na Vaši návštěvu se těší
  i karvinský zámek Fryštát.

Vůně Vánoc i příslib zážitků 
Více na www.karvina-info.cz 

od prosince do konce února
v expozici zámku výstava
Rudolf II. ožívá /út-ne/
trasy zámeckými komnatami
o víkendech v 11 a 13 hod.
10. 12. Vánoce na zámku
"Muž se železnou maskou" 
 a další vánoční nadílka

Karvinská perla - zámek Fryštát - je pro Vás 
otevřena po celý rok !
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V okolí přehrady najdete několik úžasných vyhlídek. 
Nejznámější z nich, Vyhlídka Máj, vám nabídne 
dechberoucí pohled na řeku Vltavu, stáčející se 
do tvaru podkovy. Výhledy se můžete kochat i ze 
Smetanovy nebo Rabyňské vyhlídky. Za zmínku 
jistě stojí i první turistická cesta u nás – dnes nauč-
ná stezka Svatojánské proudy. Stezka vás provede 
skalnatým úbočím a je určena pouze pro pěší. Ces-

tou zpět můžete nasednou na parník, nebo využít 
místní autobusovou dopravu.
Výlet můžete podniknout na malebný zámek Kono-
piště či Dobříš.
Pokud právě přemýšlíte, kde se na Slapech ubyto-
vat, jasnou volbou je Penzion Pod Lipou. Útulný ro-
dinný penzion s kapacitou 26 osob nabízí ubytování 
ve 2-4 lůžkových pokojích s lodžií, příslušenstvím 
a výhledem na les a jezero. K dispozici je i samo-
statná chata pro 4 osoby s koupelnou. K penzionu 
patří i vlastní restaurace se zahradní terasou a vi-
nárnou. Objednat si můžete teplou i studenou ku-
chyni, minutky. Restaurace je vhodná i k pořádání 
rodinných oslav, svateb, firemních kurzů a školení. 
V okolí penzionu najdete přístaviště parníku, pláže, 
tenisové kurty, celoročně otevřený aquapark s kry-
tým bazénem, bowling, squash i solnou jeskyni.

Penzion Pod Lipou ubytuje i vašeho domácího maz-
líčka. 
Soutěžte s naším časopisem a portálem e-pobyty.cz 
o pobyt v tomto malebném penzionu! Výhry i sou-
těžní otázky najdete v modrém rámečku. 

Dovolená na Slapech
Vodní nádrž Slapy najdete jen pár kilometrů jižně od Prahy. Šestá největší 
přehrada v ČR je oblíbeným rekreačním místem. Na své si tu přijdou 
milovníci koupání, jachtaření, vodního lyžování, ale také vášniví turisté 
a houbaři. 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1. Současný název první turistické cesty u nás.

2. Nejznámější vyhlídka na vltavskou podkovu.

3.  Číslo objektu Penzionu Pod Lipou na portálu 
e-pobyty.cz.

Výhry:
1. cena: víkendový pobyt pro dvě osoby
2. cena:  sleva 200 CZK/os./noc na víkendový po-

byt pro dvě osoby
3. cena:  sleva 100 CZK/os./noc na víkendový po-

byt pro dvě osoby
Termín čerpání: do 30. 4. 2023
Odpovědi posílejte mailem na adresu: 
info@czech-tim.cz do 20. 12. 2022.

TIP NA VÝLET
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Za vynikajícími podmínkami se vydejte do vysoko-
tatranských středisek Tatranská Lomnica a Štrbské 
Pleso, které garantují sněhové radovánky až do po-
zdního jara. Lyžovačku si můžete zpestřit zábavou 
ve světě optických iluzí s motivy známých pohádek 
v Tricklandii ve Starém Smokovci. Nezapomeňte si 
fotoaparát – ten je tu téměř povinný. Za 7 minut 
se odtud vyvezete pozemní lanovkou na Hrebienok 

(1 285 m n. m.), kde startuje hned několik turistic-
kých tras. Právě tady se nachází i Kvantárium, in-
teraktivní galerie světla. Po cestě zpátky do Starého 
Smokovce vás čeká mrazivá jízda po téměř tříkilo-
metrové sáňkařské trati. Za relaxací a účinky přírod-
ní termální vody vyrazte do nedalekého AquaCity 
Poprad. Magickým zážitkem je procházka po na-
učném Chodníku korunami stromů Bachledka s vy-

hlídkovou věží, co večer ožívá kouzelným osvětle-
ním a vůní punče.

Nedaleko máte bohatou sbírku UNESCO skvostů. 
Začněte na Spišském hradě, nejrozsáhlejší hrad-
ní zřícenině ve střední Evropě, která svojí fotoge-
ničností zaujala i Hollywood. 800 let starý velikán 
vám vyjeví tajemství středověké kuchyně i mučírny 
a z hradní věže nabídne výhled do širého okolí i sto-
metrový geoglyf keltského koně. Spišské Podhra-
die si vás získá goticko-renesančními měšťanskými 
domy i Spišskou Kapitulou (neboli slovenským Va-
tikánem), kde najdete pozdně románskou katedrá-
lu a kalvárii podobnou té v Jeruzalémě. Rozhodně 
byste neměli minout ani Dreveník, skalní město 
z travertinu, a blízkou Žehru s kostelem ze 13. stole-
tí se vzácnými nástěnnými malbami. Královské měs-
to Levoča proslavila Bazilika sv. Jakuba s dřevěným 
gotickým oltářem, který patří k největším na světě 
a jehož autorem je fenomenální Mistr Pavel. Nevy-
nechte ani středověké náměstí, které lemují desítky 
měšťanských domů i honosné paláce s arkádami, 
a udělejte si fotku v kleci hanby. Magickou sedmič-
ku památek se značkou UNESCO doplňuje dřevěný 
artikulární kostel v Kežmarku, který byl postaven 
bez jediného hřebíku. Na spišské světové poklady 
se určitě vyplatí vyhradit si několik dní. Užijte si to!

www.slovakia.travel

Slovensko 
láká na sněhové zážitky 
spojené s UNESCO
Naplánujte si už teď nezapomenutelnou zimní dovolenou pro celou rodinu. 
Ukážeme vám, kde na Slovensku si aktivní oddech na lyžařském svahu 
a relax v přírodní termální vodě hravě spojíte s dobrodružnými výlety po 
lokalitách s puncem světového dědictví.

Vysoké Tatry; © Marek Hajkovský, TMR Vysoké Tatry

Spissky hrad; foto Filip Kulisev, www.amazing-planet.com

Bachledka - Chodník v korunách stromů; OOCR Tatry-Spiš-Pieniny
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Ochutnejte střední Čechy 
Není k tomu lepšího místa než Mělník – srdce středo-
české vinařské oblasti. Jeho dominantu tvoří zámek, 
postavený přímo nad pěkně rostlou vinicí. Už z jeho 
terasy se naskýtá pohled na posvátnou horu Říp. Vy-
stoupáte-li až do věže sousedního kostela sv. Petra 
a Pavla, naskytne se vám ten nejhezčí výhled na sou-
tok řek Labe a Vltavy. Rozhodně byste neměli vyne-
chat sestup do gotických sklepů od zámkem, kde se 
pořádají degustace. 

Slyšíte šustění listí? 
Kokořínsko je nádherné v každém ročním období. 
Barevné podzimní barvy jeho krásu ještě umocňují. 

Pověstnou třešinkou na dortu je pak všudypřítomné 
popadané listí, které vám při uklidňujících procház-
kách bude šustit pod nohama. Projít si můžete třeba 
značenou Cibinulkovu stezku, díky které se ocitnete 
v kamenném bludišti. Všude kolem vás budou strmé 
pískovcové skály rozličných tvarů, různě tvarované 
erozí, úzké průchody a okouzlující podzimní krajina. 

Kde oči přecházejí 
Kolem zámku ve Vlašimi, v Kraji blanických rytířů, se 
rozprostírá jeden z nejkrásnějších parků v Čechách. 
Přírodně-krajinářský park je nejen plný stromů, kte-
ré na podzim vytvářejí nádherné scenérie, ale také 
drobných staveb, propojených naučnou stezkou. Ta 

vás zavede i k dominantě parku: cizokrajnému Čín-
skému pavilonu. Kdyby vám v parku bylo zima, není 
nic příjemnějšího než pokračovat s jeho poznáváním 
pěkně v teple. Část expozice zdejšího Muzea Pod-
blanicka, které v zámku sídlí, seznamuje návštěvníky 
právě s vývojem parku. 

Vůně brdský lesů 
Chráněná krajinná oblast Brdy bývala uzavřeným 
vojenským prostorem, dnes je rájem pro milovníky 
dlouhých procházek a cyklovýletů takřka nedotčenou 
krajinou, kam byl dlouho vstup zakázán. Chladnější 
období dopomáhá brdským lesům, aby se rozvoně-
ly a dopřály vám při výletu nasát ty nejhezčí zážitky. 
Co třeba výšlap na Třemšín, který Jaroslav Vrchlický 
nazval „králem brdských lesů“? Cestou z Rožmitálu 
pod Třemšínem potkáte i kapličku známou z pohád-
ky Lotrando a Zubejda. Krátká zacházka po zeleném 
značení vám ukáže obnovený partyzánský bunkr. 

Tradice vlastníma rukama 
Ve středních Čechách můžete hned v několika sklár-
nách prozkoumat křehkou krásu sklářských výrobků 
a dozvědět se víc o jejich vzniku. Zavítejte třeba na 
Berounsko do rodinné sklárny Rückl v Nižboru, kte-
rá je synonymem prvotřídního broušeného křišťálu 
už od roku 1846. Při komentovaných prohlídkách se 
dozvíte vše o jednotlivých fázích i tradičních techni-
kách výroby skla. A co víc, vlastníma rukama si bude-
te moci vyzkoušet práci brusiče. Odnesete si zážitek 
i pěkný suvenýr. 

K dalším výletům se inspirujte na 

www.strednicechy.cz

Podzim všemi smysly 
ve středních Čechách
Šarm podzimu nemá obdoby. Kde si ho užít doslova všemi smysly? 
Ve středních Čechách, jejichž příroda rozehrává divadlo plné barev. 
Vlastníma rukama tu poznáte tradici sklářství, chuť vína si vychutnáte přímo 
v srdci středočeské vinařské oblasti v Mělníku, do uklidňujícího šustění 
podzimního listí se zaposloucháte na Kokořínsku… Nechte se inspirovat. 

Mělník, foto Jan Valečka Čínský pavilon, park Vlašim;
foto František Ortmann

Broušení skla, sklárna Rückl, Nižbor; foto Lukáš Sochor

Kokořínsko; foto Dan Řežábek



magazintim.cz 15

V REGIONECH



V REGIONECH

LISTOPAD–PROSINEC 202216

Přivítají vás slavnostně vyzdobené uličky i hlavní 
náměstí se stánky, dřevěným betlémem a velkým 
adventním věncem. V malebných kulisách histo-
rické perly je pro vás připraven také bohatý kul-
turní program – trhy, koncerty, výstavy, divadelní 
představení, pohádky, speciální prohlídky, vánoč-
ní výtvarné dílny, živý betlém, rojení třeboňských 
čertů, mikulášské nadílky i benefice. Nenechte si 
ujít ani svět rozmanitých chutí a vůní a některou 
z gastronomických akcí. Ochutnejte úlovky ze sítí, 
staročeské pokrmy, horké nápoje i božské lasko-
miny zdejších cukrářů. 

Vánoční strom se letos v Třeboni rozsvítí v sobotu 
26. listopadu. Celodenní program zahájí otevření 
Ježíškovy pošty a následovat bude TŘEBOŇ PLNÁ 
ANDĚLŮ s adventním trhem, andělskými dílnami 
a prodejní výstavou Jsem Tvůj anděl. Můžete pod-
niknout Putování do nebíčka - na věž staré radnice 
s nebeskou osádkou a těšit se můžete také na zvon-
kový průvod. 
O adventních nedělích jste zváni k slavnostním se-
tkáním a zapálení svící na adventním věnci u kašny 
na Masarykově náměstí.
Náruč adventních akcí a speciální prohlídky vánoč-

ně vyzdobených interiérů má pro vás připraven 
třeboňský zámek. Bohatý kulturní program, pro-
hlídky expozic, výtvarné dí
lny a pohádky vám nabízí také Zámecká lékárna.
Sváteční období vyvrcholí Novoročním koncertem 
a ohňostrojem, který rozzáří třeboňské nebe 1. led-
na 2023.
Nenechte si ujít pestrou mozaiku adventních akcí. 
Podrobný program a více informací získáte na webu 
a facebooku itrebon.cz. Předvánoční Třeboň má 
pro vás brány dokořán.

Městské muzeum a galerie Hlinsko ve dnech od 
26. 11. 2022 do 26. 2. 2023 pořádá v sále muzea vý-
stavu  s názvem Hračka – cesta do dětství.  Na této 
výstavě se vám představí  část  sbírky hraček  Fran-
tiška Kyncla. Jedná se unikátní sbírku dřevěných hra-
ček sběratele Ing. Františka Kyncla, která u nás nemá 
obdoby, jde o jednu z největších soukromých sbírek 
dřevěných hraček konce devatenáctého a dvacátého 
století v Česku, kterou shromáždil za více jak padesát 
let. Sbírka představuje přes pět tisíc kusů dřevěných 
hraček. K vidění budou různé stavebnice, automo-
bily, plachetnice, figurky vojáčků , loutky, skládač-
ky, dětské domečky s nábytečkem, zvířátka, vláčky 
a mnoho dalších hraček. Na své si přijdou nejen děti, 
ale i dospělí, kdy se vzpomínkou vrátí do doby dět-
ství.  Pro děti budou připravena různá překvapení.
Otevřeno bude vždy od úterý do pátku od 9–12, 
13 –16 h . V sobotu, neděli a ve svátky  od 13–16 h.
Po telefonické domluvě je možné sjednat návštěvu 
školám, školkám, zájezdům  i v pondělí. 
Ve dnech 24. 12, 25. 12, a 31. 12. 2022 a 1. 1.2023 
bude zavřeno.

Prožijte Advent 
a pohádku Vánoc v Třeboni

Odložte všechen spěch a shon a přijeďte se svátečně naladit do Třeboně.

Podzimní výstavy v Hlinsku vás 
překvapí a potěší celou rodinu 

Unikátní výstava dřevěných hraček a výstava exotických 
motýlů a brouků je skvělá možnost,  jak strávit volné chvíle 
s rodinou a cíl podzimních výletů. 

Městské muzeum a galerie, p.o.

Havlíčkova 614
539 01 Hlinsko
  +420 469 311 267, 
731  151 777
www.mmghlinsko.cz
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První adventní víkend 25.–27. 11. 2022 proběhne 
v Jindřichově Hradci tradiční již 7. ročník festivalu JI-
NoHRÁtky aneb Dejte děti do jeslí. Po celý víkend 
budou probíhat workshopy pro rodiče s dětmi, pro-
dej výrobků chráněných dílen, vernisáž výstavy bet-
lémů Ilony Klawitter. Jako doprovodný program vás 
čeká vystoupení pěveckého sboru Smetana, dětské-
ho pěveckého sboru Nova Domus nebo například 

loutkové divadelní představení Víti Marčíka v mi-
noritském klášteře a kostele sv. Jana Křtitele.
26.11. se na náměstí Míru slavnostně rozsvítí vánoč-
ní strom, který bude zdobit centrum města až do Tří 
králů. 
O druhém adventním víkendu, 3. a 4. prosince si 
rozhodně nenechejte ujít návštěvu tradičních Ad-
ventních dnů na státním hradu a zámku. Návštěv-

níci se mohou těšit na tržiště s originálním zbožím 
a nabídkou slaných, sladkých dobrot pořádané na II. 
a III. zámeckém nádvoří. Program obou víkendových 
dnů nabídne hudební, taneční a divadelní vystoupe-
ní. Jistě nejen dětské návštěvníky potěší živá zvířátka 
na III. nádvoří a výstava sokolnicky cvičených dravých 
ptáků. Své dovednosti předvedou umělečtí řezbáři, 
kovář, sklář, hrnčíři, pletař košíků, dřevosochař, k dis-
pozici budou malé tvůrčí dílny. Jako vždy bude v pro-
vozu více než 500 let stará Černá kuchyně.
Až do konce prosince si můžete užít spoustu slav-
nostních svátečních koncertů v kostelích, kaplích 
nebo kulturním domě Střelnice. K Jindřichovu Hradci 
také patří zcela neodlučně Krýzovy jesličky. Jedná se 
o unikátní největší lidový mechanický betlém na svě-
tě, který najdete v Muzeu Jindřichohradecka a jeho 
návštěvu si rozhodně nenechte ujít.

Vánoční čas v Jindřichově Hradci

 Infocentrum Jindřichův Hradec
infocentrum.jh.czKO
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Adventní čas 
v Českých Budějovicích
Voňavý punč, tradiční lidové umění, vyhlídkové kolo nebo ledové 
kluziště uprostřed historického náměstí, tak by se daly shrnout jedny 
z nejhezčích adventních trhů v České republice. V Českých Budějovicích 
na vás vánoční atmosféra dýchne z každého koutu. Vezměte své nejbližší 
a přijeďte ochutnat místní speciality, nakoupit dárky nebo si odpočinout 
a připomenout tradiční řemesla a vánoční zvyky. 

Po celý advent je připraven bohatý program, 
více na www.budejce.cz
18. 11. 2019 – 31. 12. 2022
Adventní trhy 2022 – náměstí Přemysla 
Otakara II. Tradiční řemesla a vánoční zvyky 
s bohatým kulturním programem

26. 11. – Rozsvícení vánočního stromu   
náměstí Přemysla Otakara II.

5. 12. – Přílet Anděla – náměstí Přemysla 
Otakara II. 
Z Černé věže se snese anděl se svým poselstvím 

9. 12. – Zvonkový průvod, Vránkovy koledy – 
Piaristické nám., náměstí Přemysla Otakara II. 
Tradiční koncert vánočních koled 

12.–17. 12. – Radniční vánoční trhy
Radniční nádvoří
Předvádění a prodej tradičního lidového 
umění

18. 12. – Vánoce na starém městě 
a staročeské ulička v Panské   
Piaristické nám., Panská ul. 
Předvádění a prodej tradičního lidového 
umění

13. 12. – Gospelové Vánoce
Klášterní kostel Obětování Panny Marie, Piari-
stické náměstí
Tradiční vánoční koncert s jedinečnou atmos-
férou

21. 12. – Živý betlém – Piaristické náměstí
Borovanští betlemáři pantomimicky vyprávějí 
betlémský příběh

PROGRAM • AKCE

 Turistické informační centrum 

náměstí Přemysla Otakara II. 1/1 
370 01 České Budějovice
 +420 386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz
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K celosvětovému úklidovému dni, který se letos ko-
nal 17. září, se zapojilo celkově 10 408 dobrovol-
níků, což je o dva a půl tisíce více než v loňském 
roce. Tito dobrovolníci posbírali necelých 40 tun 
odpadu. Mezi tyto nadšence patřili nejen jednotliv-
ci, ale také školy, organizace či spolky. Letos se do 
kampaně Ukliďme svět zapojilo již 84 škol.
Ačkoliv jsou hlavní úklidové termíny již minulostí, 
úklidy stále pokračují. Mnoho lidí totiž pořádá úkli-
dy v průběhu celého roku a je tak pravděpodobné, 
že další akce se teprve chystají. Takové lidi ochrán-

ci přírody prosí, aby se zaregistrovali na stránkách 
www.uklidmesvet.cz.
„Je to velmi důležitý motivační prvek. Úklidy se zob-
razují na interaktivní mapě, kde si je mohou najít dal-
ší zájemci o kampaň a mohou se buď přidat, nebo 
zorganizovat vlastní ve svém okolí,“ říká Andrlová. 
Účastníci úklidů, kteří se zaregistrují, se navíc mohou 
zúčastnit tematických soutěží.
„Nyní se jedná o soutěž Landart, v rámci které mají 
účastníci vytvořit v přírodě umělecké dílko za použití 
přírodních materiálů. To pak vyfotografují a pošlou. 

Nejlepší z nich následně oceníme,“ uzavírá Andrlová.
Kompletní informace o kampani i pravidla k soutě-
žím jsou již nyní dostupné na stránkách kampaně 
www.uklidmesvet.cz.

K Vánocům patří i oživení tradic. Živý betlém v po-
dání horáckých folklorních souborů Podjavořičan, 
Kvíteček a Kvítek ozdobí nádvoří zámku. V kom-
ponovaném pořadu plném staročeských lidových 
koled, říkadel a tanců se představí několik desítek 
účinkujících různých věkových kategorií v auten-
tických kostýmech za doprovodu živé hudby. V ob-
dobí konce roku proběhnou na zámku oblíbené 
„Vánoční prázdniny v Telči“.

Vstoupit na zasněžené náměstí s rozsvíceným vá-
nočním stromem a vánočním osvětlením náměstí 
a nasát vánoční atmosféru, stojí určitě za to. V Tel-
či jste vždy vítáni!

Ukliďme svět 
Hlavní část kampaně Ukliďme svět, kterou zaštiťuje 
Český svaz ochránců přírody, je pro letošní rok u konce. 
I v tomto roce byly dva hlavní úklidové termíny, na jaře a na podzim, mnoho 
dalších individuálních úklidů probíhalo v průběhu celého roku. Celkově se 
letos do zapojilo o dva a půl tisíce dobrovolníků více než loni. 

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.

Přemýšlíte o podzimním či předvánočním výletu? 
Zajeďte si do Telče 
a prožijte u nás kouzlo vánoc 

Telč má ve své nabídce pro adventní čas bohatý kulturní program. Letošní 
advent zahájíme ve vstupní síni nově zrekonstruované radnice výstavou 
těch nejmenších dětí z mateřských škol. V kostele Jména Ježíš se každou 
adventní neděli budou konat adventní koncerty.

do 31. 12. – Městská galerie Hasičský dům
Míla Doleželová, obrazy

23. 11. 2022–20. 1. 2023 – vstupní síň radnice
Vánoční výstava dětí z MŠ

27. 11., 18.30 hod. – náměstí Zachariáše 
z Hradce
Rozsvícení vánočního stromu a vánočního 
osvětlení města, zazpívá Pěvecký sbor Santini 
Telč

2. 12., 11.00–18.00 hod. – náměstí Zachariáše 
z Hradce
Mikuláš
Vánoční trh, zpívání a hraní dětí u stromečku, 
jízdy vánočním vláčkem pro děti, ozdobené 
vánoční stromky dětí.
Peklo s Luciferem v Domě dětí a mládeže. 
Tajemství perníčků v Městské galerii Hasičský 
dům.
Příchod Mikuláše s anděly a čerty z čertovského 
pekla. Mikulášské rozsvícení vánočního 
stromu.

3. 12., 13.00–19.00 hod., Ranč Telč
Vánoce podle Lady
Setkání na Ranči s Mikulášem a čerty

17. 12., 17.00 a 18.15 hod., nádvoří zámku
18. 12., 14.00 a 15.00 hod., nádvoří zámku
Živý betlém s folklorními soubory

27.–30. 12.
Vánoční prázdniny v Telči
www.prazdninyvtelci.cz

31. 12.
Silvestrovský výstup na Javořici, nejvyšší 
vrchol Českomoravské vrchoviny
www.kcttelc.cz

PROGRAM • AKCE

Sledujte www.telc.eu
 | text a foto: Město Telč
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andělské
adventní neděle
v Litomyšli

fYI

1.– 24. prosince 2019

Výběr z programu
h Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
h Tonya Graves
h Jitka Smutná s kapelou
h Pavlína Jíšová a Bababand
h velká výstava betlémů
h stylové adventní trhy s živými zvířátky

h Zámecké sklepení v moci pekelné
h Putování s Andělkou
h výtvarné dílny
h prodejní výstava vánočních ozdob
h sváteční slovo
h Betlémské světlo
h Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma“ mají v chrámu Nalezení sv. Kříže –
v expozici Andělé na návrší, v dětském programu Vzhůru k andělům, ale i na Andělské vyhlídce
či na akcích pořádaných v ulicích. 

LITOMYSL_inzerce_Advent_Vikend_200x280_Sestava 1  12.11.2019  16:56  Stránka 1

www.andelskalitomysl.cz 

andělské
adventní neděle
v Litomyšli

fYI

1.– 24. prosince 2019

Výběr z programu
h Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
h Tonya Graves
h Jitka Smutná s kapelou
h Pavlína Jíšová a Bababand
h velká výstava betlémů
h stylové adventní trhy s živými zvířátky

h Zámecké sklepení v moci pekelné
h Putování s Andělkou
h výtvarné dílny
h prodejní výstava vánočních ozdob
h sváteční slovo
h Betlémské světlo
h Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma“ mají v chrámu Nalezení sv. Kříže –
v expozici Andělé na návrší, v dětském programu Vzhůru k andělům, ale i na Andělské vyhlídce
či na akcích pořádaných v ulicích. 

LITOMYSL_inzerce_Advent_Vikend_200x280_Sestava 1  12.11.2019  16:56  Stránka 1

www.andelskalitomysl.cz 

andělské
adventní neděle
v Litomyšli

fYI

1.– 24. prosince 2019

Výběr z programu
h Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
h Tonya Graves
h Jitka Smutná s kapelou
h Pavlína Jíšová a Bababand
h velká výstava betlémů
h stylové adventní trhy s živými zvířátky

h Zámecké sklepení v moci pekelné
h Putování s Andělkou
h výtvarné dílny
h prodejní výstava vánočních ozdob
h sváteční slovo
h Betlémské světlo
h Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma“ mají v chrámu Nalezení sv. Kříže –
v expozici Andělé na návrší, v dětském programu Vzhůru k andělům, ale i na Andělské vyhlídce
či na akcích pořádaných v ulicích. 

LITOMYSL_inzerce_Advent_Vikend_200x280_Sestava 1  12.11.2019  16:56  Stránka 1

www.andelskalitomysl.cz 

andělské
adventní neděle
v Litomyšli

fYI

1.– 24. prosince 2019

Výběr z programu
h Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu
h Tonya Graves
h Jitka Smutná s kapelou
h Pavlína Jíšová a Bababand
h velká výstava betlémů
h stylové adventní trhy s živými zvířátky

h Zámecké sklepení v moci pekelné
h Putování s Andělkou
h výtvarné dílny
h prodejní výstava vánočních ozdob
h sváteční slovo
h Betlémské světlo
h Česká mše vánoční Jana Jakuba Ryby

Na zámecké návrší v Litomyšli se vrátili andělé. Své „doma“ mají v chrámu Nalezení sv. Kříže –
v expozici Andělé na návrší, v dětském programu Vzhůru k andělům, ale i na Andělské vyhlídce
či na akcích pořádaných v ulicích. 

LITOMYSL_inzerce_Advent_Vikend_200x280_Sestava 1  12.11.2019  16:56  Stránka 1

27. 11. – 17. 12. 2022

Slavnostní rozsvěcení vánočního stromu 
s videomappingem
kapela Timothy
Michal Horák
David Kraus & Gipsy Brothers
pohádky pro děti
velká výstava betlémů

stylové adventní trhy s živými zvířátky
Zámecké sklepení v moci pekelné
Putování s Andělkou
výtvarné dílny
prodejní výstava vánočních ozdob
sváteční slovo
Mint market a Kreativ Litomyšl

www.andelskalitomysl.cz
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V LÁZNÍCH

Nabízíme k úvaze několik zajímavých pobytů, ale na 
webových stránkách Šumavských lázní určitě nalez-
nete množství dalších možností a variant.  

VIP OČISTA 
Pobyt na 5 nocí
v termínu 11.11.2022 – 11.12.2022
Nástupní den: bez omezení

 •  5x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém stylu 
– typu Standard

•  5x snídaně servírovaná formou bohatých švédských 
stolů ve snídaňové restauraci 

•  5x večeře o třech chodech ve stylové hotelové re-
stauraci

•  Volný vstup do hotelového relaxačního bazénu 
s „hvězdnou oblohou“ po celou dobu pobytu

•  Volný vstup do relaxační místnosti s příjemnou hud-
bou po celou dobu pobytu

•  1x Bylinná parní lázeň malá (2. fáze) – výběr ze tří 
druhů směsí bylinek

•  1x Vířivá šumavská rašelinová koupel + suchý zábal
•  1x Perličková koupel s bylinnými měšci s chromote-

rapií + suchý zábal
•  1x Klasická masáž částečná – záda, šíje
•  1x Breussova  masáž páteře
•  1x Parafínový zábal částečný – záda/šíje
•  1x Kneipova koupel nohou
•  4x Priessnitzova koupel nohou s akupresurou
•  4x 1hod. speleoterapie v atraktivní hotelové jeskyni
•  Pitná kúra – borůvkový čaj jako součást procedur
•  Střežené parkoviště zdarma
Nástupní den: bez omezení
Ceny od 8 300 Kč osoba 

  „ANDĚL PÁNĚ NA KAŠPERKU“
Pobyt na 4 noci 
v termínu 26.12. 2022 – 30.12.2022

•  4x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém stylu 
typu Standard/Superior

•  4x snídaně formou švédských stolů ve snídaňové 
restauraci

•  4x večeře o třech chodech ve stylové lovecké restau-
raci

•  1x Prohlídka hradu Kašperk se zimní tématikou, ba-
revná publikace Šumavské bylinné lázně

•  elektronicky střežené hotelové parkoviště
•  WiFi v celém objektu zdarma

Lázeňské procedury v ceně pobytu:
•  1x Breussova masáž páteře (20 minut)
•  1x Brusinková procedura – koupel+zábal (60 minut)
•  1x Vířivá detoxikační koupel v epsomské soli a bylin-

kách – suchá zábal
•  1x Skořicový zábal částečný – prohřívací (40 minut)

•  2x Priessnitzův chodník – koupel nohou s akupre-
surou

•  Speleoterapie – neomezený vstup do skalní hotelo-
vé jeskyně v době od 8.00 do 20.00 hodin

•  Relaxační hotelový bazén – neomezený vstup v době 
od 7.00 do 21.30 hodin

•  Volný vstup do energetického a meditačního parku
Cena balíčku od  9.980 Kč/osoba

LÁZNĚ 30+ 
Pobyt na 6 nocí
v termínu 03.2.2023 – 10.12.2023
Nástupní den: bez omezení 
•  6x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém stylu
•  6x snídaně servírovaná formou švédských stolů ve 

snídaňové restauraci
•  6x večeře o třech chodech ve stylové hotelové re-

stauraci
•  1x perličková koupel s chromoterapií + suchý zábal
•  1x klasická masáž částečná – záda, šíje
•  1x rašelinový zábal – záda
•  5x Priessnitzova koupel nohou s akupresurou
•  Pitná kúra – borůvkový čaj součástí procedur
•  volný vstup na speleoterapii v přírodní hotelové jes-

kyni   
•  volný vstup do relaxačního bazénu s „hvězdnou ob-

lohou“ 
•  volný vstup do hotelového energického a meditač-

ního parku s lehátky
•  volný vstup a využití tenisového kurtu po celou dobu 

pobytu
•  kamerově střežené hotelové parkoviště

Sezona B: 28.04.2023 – 19.10.2023
Pokoj standard 13.500 Kč/osoba
Pokoj superior 14.600 Kč/osoba

Sezona C: 03.02.2023 – 27.04.2023
                  20.10.2023 – 19.11.2023
Pokoj standard 11.600 Kč/osoba
Pokoj superior 12.200  Kč/osoba

Sezona D: 20.11.2023–10.12.2023
Pokoj standard   9.800 Kč/osoba
Pokoj superior 10.500 Kč/osoba
 
Příplatek za jednolůžkový pokoj 1.500 Kč/pobyt
Příplatek za apartmán (cena superior) 
+ 1.800 Kč/pobyt

Anděl páně 
na Kašperku 

Podzim je tady a s ním i péče o naše zdraví, které na podzim trpí 
nachlazením, nejrůznějšími obtížemi pohybové soustavy, ale také 
podzimními depresemi. A na tyto všechny obtíže vám poradíme výborný 
recept. Zajeďte konec roku strávit do Bylinných lázní v Kašperských horách. 
Stejně vás u nás přivítáme i v roce 2023. 

 Parkhotel – Šumavské bylinné lázně

Náměstí 4, Kašperské Hory, 34 192
 +420 376 582 592, fax: +420 376 582 500
 recepce@parkhotel-sumava.cz
 reditel@parkhotel-sumava.cz

KO
N
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V LÁZNÍCH

Zimní sporty mají ve městě dlouhou tradici, neboť 
po intenzivní práci v letní sezóně, kdy nebyla pří-
ležitost se nadechnout, natož sportovat, přicházel 
právě v zimě blažený čas odpočinku a sportu. Proto 
se také Mariánskolázeňští proslavili více v lyžování, 
sáňkování a bruslení než v jiných sportech.
Neztrácejte tedy čas a využijte nabídky zimních 
sportů v Mariánských Lázních i dnes. Vyrazte na 

běžky na jednu z nejkrásnějších a nejkvalitnějších 
tratí, ve kterou se v zimě mění areál Royal Golf Clu-
bu. Nachází se ve výšce 760 metrů nad mořem, sníh 
zde proto vydrží dlouho. Strojově upravované bě-
žecké stopy vás provedou po krásách Slavkovského 
lesa.
Běžky můžete prostřídat se sjezdovým lyžováním. 
Přímo v centru města se totiž důmyslně ukrývá skia-

reál se dvěma svahy, na kterých můžete lyžovat jako 
začátečníci, ale i jako závodní lyžaři. Krátký, avšak 
velice prudký svah Slalomák je zařazen do červené, 
horní část dokonce do černé kategorie obtížnosti. 
Krakonoška má mírnější sklon a modrou barvu. Sla-
lomák obsluhují dva moderní vleky, zájemci o sjíž-
dění Krakonošky se nahoru vyvážejí visutou lanovou 
dráhou se čtyřmi zelenými kabinkami. Nechybí ani 
dětský park s pojízdným kobercem, lyžařská škola, 
půjčovna lyží, servis a stánek s občerstvením. Ski 
areál myslí i na bobaře a sáňkaře a ve svahu je vy-
mezena část i pro tyto zimní radovánky. V lázních 
vás po sportovních výkonech jistě vzkřísí prame-
ny mnoha železitých kyselek, léčivé ruce masérek 
a jako bonbónek si můžete zajít do divadla nebo na 
jiný kulturní program.

Těšíme se na vás LETOS v zimě V MARIÁNKÁCH.

Vše pod jednou střechou
Do všech částí lázeňského domu Perla je zajištěn 
bezbariérový přístup a hosté si zde užívají pobyt 
v komfortních dvoulůžkových pokojích. Zdarma je 
k dispozici župan, pantofle, wifi připojení a televi-
ze přímo na pokoji. Relaxovat mohou v lázeňském 
bazénu s teplotou 31°C, ve vířivce se slanou vodou, 
nebo třeba u dobrého vína v naší lázeňské kavárně. 
Okolí lázní slibuje nádherný výhled na lázeňskou ko-
lonádu a jen pár kroků od Perly leží krásné zahrady 
lednického zámku. 
Nabídka lázní je opravdu pestrá, Perla nabízí více 
než sto procedur. Mimo jodobromové koupele se 
můžete těšit na klasické i exotické masáže, bylinné 
i perličkové koupele, tělové masky a zábaly, rituá-
ly krásy a samozřejmě profesionální péči tamního 
personálu. 

Jodobromový pramen
Hlavním pilířem Lázní Lednice je jodobromový pra-
men, který svým složením připomíná Mrtvé moře. 
Má blahodárné účinky na pohybový aparát a léčí 
cévní a neurologické nemoci, gynekologické potíže 

a stavy po popáleninách.  V Perle nabízí pobytový 
balíček Jodobromový zázrak /www.lednicelazne.
cz/cs/nabidka/detail/90/specialni-pobyty/jodob-
romovy-zazrak/, díky kterému můžete na vlastní 
kůži vyzkoušet sílu přírodního pramene. 

Jednodenní lázně
Lednické lázně nově připravily ambulantní balíčky 
pro ty, kteří jsou neustále v jednom kole. Balneo 
provoz je otevřen denně včetně víkendů a svátků 
a lze si tak naplánovat tyto nové ambulantní balíč-
ky. Stačí se jen telefonicky objednat a dopřát si na 
hodinku či dvě pořádnou relaxaci.

Dovolená v lázních
Pohádkový kraj obklopující Perlu, se pyšní velkým 
počtem cyklostezek, ke kterým nově Lázně Lednice 
nabízí pobytový balíček Cyklowellness. Objevujte 
na kole krásy Lednicko-Valtického areálu-Lichten-
štejnskými cyklostezkami a nechte se hýčkat vy-
branými procedurami k uvolnění unavených nohou 
a relaxaci celého těla. 
Toužíte po skvělém odpočinku? Pak neváhejte a vy-

dejte se k nejbližšímu „Mrtvému moři“. Vydejte se 
do lázeňského domu Perla.
Jednou z letošních novinek lázeňského domu Perla 
je pobytový balíček Konopí pro vaše zdraví.  Konop-
né procedury působí blahodárně na celý nervový 
systém, pokožku a pohybový aparát, jsou bez kon-
traindikací a neobsahují žádné psychotropní látky. 
Druhou novinkou letošního roku jsou obličejová 
ošetření luxusní kosmetikou GERnétic, jako sou-
část vybraných tělových procedur, během kterých 
se naše profesionální lázeňské budou věnovat vaší 
pleti. naneseme luxusní masku s velkým množstvím 
aktivních látek, díky které bude pleť pevná a vitální. 
Následuje denní hydratační krém pro obnovu kož-
ních buněk a revitalizaci. 
Více informací nabízíme na našich webových strán-
kách www.lednicelazne.cz

Letos na lyže v Mariánkách
Mariánské Lázně lákají na zimní dovolenou nejen svou celoroční možností 
zlepšit si zdraví a absolvovat celou řadu cenných procedur, ale díky 
jedinečným klimatickým a geografickým podmínkám lze poznat zasněžené 
Mariánské Lázně i jako ráj zimní lyžařské turistiky.

Audio průvodce
Chystáte se do Mariánských Lázní? Stáhněte si 
audio průvodce SmartGuide. Procházejte se, 
poslouchejte a objevujte.

Stáhnout
průvodce zdarma

www.marianskelazne.cz

Lázně Lednice 
– Perla Jižní Moravy

Lednické lázně jsou nejmladšími lázněmi, zapsanými na seznam UNESCO. 
Chcete-li si opravdu odpočinout, nechat se hýčkat a prožít jedinečný 
zážitek, zavítejte do Perly.

Lázně Lednice - Lázeňský dům Perla

Břeclavská 700, 691 44 Lednice
 +420 519 304 811, 724 730 804
www.lednicelazne.czKO
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V LÁZNÍCH

Lázně pro vás připravili nabídku lázeňských, rela-
xačních a wellness programů i nabídku pro rodiny 
s dětmi. Pobyt můžete věnovat také formou dárko-
vého voucheru, svým blízkým, přátelům, kolegům, 

zaměstnancům nebo obchodním partnerům jako 
vánoční dárek.
Podrobnější informace s kompletní nabídkou poby-
tů naleznete na www.ensanahotels.com.

Na vánoce či na Silvestra 
do Mariánských Lázní?

Zdá se Vám tato nabídka jako báječný nápad,  jak strávit sváteční 
dny obklopení péčí a skvělou společností?  Darujte svým blízkým 
pobyt v Mariánských Lázních.

Mariánské Lázně
Ensana Health Spa Hotels 

Vánoce
v Mariánských Lázních 2022

HVĚZDA, CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, PACIFIK
3x ubytování
Uvítací nápoj
Polopenze – snídaně a večeře 
formou bohatého bufetu

Slavnostní vánoční menu 
s hudbou a malým dárkem

Léčebné procedury:
1x klasická masáž částečná
1x minerální koupel s přírodním CO2
1x parafínový zábal
BONUS:
Hotelový bazén a fitness
Ensana Marienbad karta výhod

    

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com | www.ensanahotels.com

Cena v Kč za osobu
ve dvoulůžkovém pokoji / 3 noci

22.12. - 25.12.2022
23.12. - 26.12.2022

HVĚZDA
Premium 10 290
Superior Plus 9 780
CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, PACIFIK
Superior Plus 9 420
Superior 8 670
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 750 Kč

Mariánské Lázně
Ensana Health Spa Hotels 

Silvestr
v Mariánských Lázních 2022

HVĚZDA, CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, PACIFIK
5x ubytování
Uvítací nápoj
Polopenze – snídaně a večeře 
formou bohatého bufetu

Silvestrovský galaprogram se slavnostním 
menu a rautem

Léčebné procedury:
1x klasická masáž částečná
1x minerální koupel s přírodním CO2
1x parafínový zábal
BONUS:
Hotelový bazén a fitness
Ensana Marienbad karta výhod

    

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com | www.ensanahotels.com

Cena v Kč za osobu
ve dvoulůžkovém pokoji / 5 nocí

27.12.2022 - 01.01.2023
HVĚZDA
Premium 18 640
Superior Plus 17 790
CENTRÁLNÍ LÁZNĚ
Superior Plus 17 690
Superior 16 440
PACIFIK
Superior Plus 16 940
Superior 15 690
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 250 Kč

Mariánské Lázně
Ensana Health Spa Hotels 

Vánoce
v Mariánských Lázních 2022

HVĚZDA, CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, PACIFIK
3x ubytování
Uvítací nápoj
Polopenze – snídaně a večeře 
formou bohatého bufetu

Slavnostní vánoční menu 
s hudbou a malým dárkem

Léčebné procedury:
1x klasická masáž částečná
1x minerální koupel s přírodním CO2
1x parafínový zábal
BONUS:
Hotelový bazén a fitness
Ensana Marienbad karta výhod

    

Léčebné lázně Mariánské Lázně a.s. | Masarykova 22, 353 01 Mariánské Lázně
Tel.: +420 354 655 501-9, E-mail: marienbad@cz.ensanahotels.com | www.ensanahotels.com

Cena v Kč za osobu
ve dvoulůžkovém pokoji / 3 noci

22.12. - 25.12.2022
23.12. - 26.12.2022

HVĚZDA
Premium 10 290
Superior Plus 9 780
CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, PACIFIK
Superior Plus 9 420
Superior 8 670
Příplatek za jednolůžkový pokoj: 750 Kč
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TIP NA VÝLET

Příběh vánočního stromečku – radosti Evropy, 
Zámek Loučeň
Zámek Loučeň zve v temínu od 17. 11. do 15. 1. na 
prohlídky zámku s „Příběhem vánočního stromeč-
ku“. Již popáté budou zámecké komnaty vyzdobeny 
více než dvacítkou speciálně nazdobených vánočních 
stromečků. Letošní téma se nese v duchu: „ Radosti 
Evropy - jaké radosti dala Evropa světu“.

Lidové Vánoce v Polabí
Skanzen Přerov nad Labem
Velká vánoční výstava pod názvem „Lidové Vánoce 
v Polabí“ se i letos koná od 17.11. do 30.11. v celém 
areálu skanzenu.V interiérech všech devíti chalup 
jsou předváděny scény ze života našich předků, při-
pomínající starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu 
a v období od vánočních svátků až do Tří králů i sou-
časné vánoční dekorace.

Vánoční výstava betlémů
Regionální muzeum Mělník
Vánoční výstava v termínu od 19.11 do 30.12. vám 
představí unikátní vyřezávané a ručně malované bet-
lémy z let 1840–1940. Větší část vystaveného soubo-

ru betlémových figurek pochází z podhůří Jeseníků 
a Orlických hor – z městečka Králíky a okolí, kde vzni-
kaly jedny z nejkrásnějších českých betlémů. Součás-
tí výstavy bude i velká sbírka nejrůznějších skleně-
ných ozdob na stromeček. Návštěvníci výstavy také 
zjistí, jaké dárky a hračky mohly děti ve 20. století 
najít pod vánočním stromečkem.

Netradiční Vánoce v muzeu
Městské muzeum Sedlčany

Městské museum Sedlčany zahajuje adventní ob-
dobí oblíbenými předvánočními dny řemesel, letos 
v pátek 25. a v sobotu 26. listopadu od 9 do 18 ho-
din, při nichž mají návštěvníci možnost prohlédnout 
si i zakoupit od výrobců ledacos. K mání budou po-
chutiny různého skupenství, dekorace, oblečení, 
šperky, nádobí nebo umělecká díla. Dne 26. 11. také 
proběhne rozsvícení vánočního stromu a pokus o re-
kord (nejvíce lidí s koledou).

Křest největšího adventního věnce
zámek Loučeň
Advent zahájí 26.11. na zámku Loučeň ve 14 hodin 
křtem největšího adventního věnce v Česku. Od roku 
2010 je loučeňský zámek místem, kde se nachází 

největší adventní věnec v Čechách, zdobící kašnu na 
nádvoří. Každoročně zahajuje zámek advent krásným 
rituálem, při kterém čtyři andělé v doprovodu Bílé 
paní loučeňské, slavnostně rozsvěcí svíce na věnci 
a žehnají klid a lásku pro celé předvánoční období. 
Zážitek slibuje zajímavou a emocionální podívanou. 

Adventní koncert 
na zámku Liteň

Tu pravou vánoční atmosféru navodí o první advent-
ní neděli od 18 hodin mimořádný koncert v sále Če-
chovny v areálu zámku Liteň. Na koncertu, kde zazní 
mimo klasické skladby i vánoční melodie, se předsta-
ví členové skupiny lesních rohů České filharmonie, 
smyčcové uskupení Pavel Bořkovec Quartet a rovněž 
vybraní absolventi jarních Liteňských hornových dnů 
ve společnosti hornisty Kryštofa Kosky. Na sváteční 
atmosféru naladí také jedna z vítězek Ceny Jarmily 
Novotné. Chybět nebudou ani skladby od světozná-
mých skladatelů a virtuosů Mozarta, Beethovena či 
Webera.

Kreativní dílny v Muzeu betlémů
Karlštejn

K vidění jsou od 27.11. do 28.11. kolekce českých his-
torických betlémů vyřezávaných ze dřeva, doplněná 
betlémy z dobových raritních materiálů na příklad 
z vosku, cukru nebo chleba.  V adventu a mezi vánoč-
ními svátky máme budou pro rodiče s dětmi připra-
vené kreativní dílny pod názvem Hravá dílnička, které 
nabízejí zklidnění v předvánočním shonu. Návštěvní-
ci zde mohou v klidu pozorovat šikovnost svých dětí, 
nebo realizovat své vlastní vánoční nápady a tvořit 
z předpřipravených materiálů. 

Více informací najdete na 
www.sccr.cz

Střední Čechy
tradičně netradiční 
Zahájení adventu ve středních Čechách je každoročně spojen s mnoha 
výstavami betlémů, vánočních koncertů a netradičním pojetím Vánoc na 
mnoha místech v kraji. Některé z nich vám nyní představíme, jako tip na výlet.
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TIM PLUS

10:00-17:00   Vánoční jarmark
15:30-18:00   Vánoční dílny v budově radnice
16:00-16:45   The People - koncert
16:45                Zapálení první svíčky na adventním věnci
17:00                Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
17:05-17:45   The People - koncert



Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15. 12. 2022 na e-mailovou adresu: info@czech-tim.cz • www.magazintim.cz
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  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).”

„Tak máme za chvíli Vánoce,“ rozpráví pan Novák se svou drahou polovičkou.
„Měli bychom přemýšlet o tom, jak příjemně strávit volné dny.“

– „To je výborný nápad a co navrhuješ?“ – „Já si myslím,
že si koupím několik litrů dobrého moravského vína a ty . . . (tajenka).“

BEROUN, BÍLÁ, BŘEZOVÁ, BŘIDLIČNÁ, CÍTOV,
ČESKÝ KRUMLOV, DŘÍSY, DZBEL, HAVLÍČKŮV BROD,

HEJNICE, HLINSKO, HOLEŠOV, HOLICE, HOLÝŠOV,
HOŘICE, HOSTIM, HOSTINNÉ, HRDLY, HRONOV,

CHRUDIM, JÍLOVÉ, KARVINÁ, KBEL, KELČ, KLUČOV,
KOPŘIVNICE, KORYČANY, KOUŘIM, KRAVAŘE, KRUPKA,

LEVICE, LIBEŘ, LOVOSICE, MCELY, MŠENO, NÁKLO,
NYMBURK, OHAŘE, PREŠOV, PŘEROV, SEMILY,
ŠUMPERK, TREBIŠOV, TŘEBÍČ, UBLO, VSETÍN,

ZNOJMO, ZVOLE, ŽLEBY

Znění tajenky z minulého čísla: „co když nám zítra půjčí jinou loďku“

Výherci: Stanislav Souček z Kyjova, Iveta Benešová z Kolína, Jiří Huška z Říčan

„Tak máme za chvíli Vánoce,“ rozpráví pan Novák se svou drahou polovičkou. „Měli 
bychom přemýšlet o tom, jak příjemně strávit volné dny.“ – „To je výborný nápad a co 
navrhuješ?“ – „Já si myslím, že si koupím několik litrů dobrého moravského vína a ty 
. . . (tajenka).“

Solmiz.
slabika

Domácky
Eduard

Opotřebit
jízdou

Salado, acu-
to, ometlo, 

bit, beranka,
Reza, Labant

Vlastní
římskému

císaři
Značka

Strakonic

Jm. herce
Conneryho

1. díl
tajenky

Ž. jméno
(1. 6.)

Dopravní
podnik
(zkr.)

Cizí muž.
jméno

3. díl
tajenky

Patřící
mongol.
pastevci

Trýznit

BEROUN, BÍLÁ, BŘEZOVÁ, BŘIDLIČNÁ, CÍTOV, 
ČESKÝ KRUMLOV, DŘÍSY, DZBEL, HAVLÍČKŮV BROD, 
HEJNICE, HLINSKO, HOLEŠOV, HOLICE, HOLÝŠOV, 

HOŘICE, HOSTIM, HOSTINNÉ, HRDLY, HRONOV, 
CHRUDIM, JÍLOVÉ, KARVINÁ, KBEL, KELČ, KLUČOV, 

KOPŘIVNICE, KORYČANY, KOUŘIM, KRAVAŘE, KRUPKA, 
LEVICE, LIBEŘ, LOVOSICE, MCELY, MŠENO, NÁKLO, 

NYMBURK, OHAŘE, PREŠOV, PŘEROV, SEMILY, 
ŠUMPERK, TREBIŠOV, TŘEBÍČ, UBLO, VSETÍN, 

ZNOJMO, ZVOLE, ŽLEBY

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)

Předložka
(k)

Odvětví
(-z-)ú

Slaměná
nádoba

Útok

Fr. spis.
(Yasmina)

Ostře
(hud.)

Severoatl.
aliance

Vojenský
zákop

Mořská
želva

Naháč

Symetrála

Italský 
okruh F1

Ruské
zájmeno

Zeleninový
pokrm

SPZ
Mostu

Patřící
Omarovi

Asijský
sokolík

Taktické
letectvo

Jméno
Vránové

Okouti

Argentin.
sídlo

Téměř

Domácí
zvíře

Koště
(nář.)

Jednotka
informace

Býv. slov.
fotbalista

Ruský
souhlas

Sorta
hrušek

Otec
(kniž.)

Zn. volt-
ampéru

Svár

Tohle
Slezská

řeka

4. díl
tajenky

Odpadlík
(kniž.)

Amer. prez.
(Barack)

Muž. jméno
(19. 5.)

Soubor
8 hráčů 2. díl

tajenky

Domácky
Anatolie

Technická
správa

komunikací
(zkr.)

St. vztaž.
zájmeno

Název
sykavky

Sídlo 
v Bur. Faso

Realitní
kancelář

K A R V I N Á M K
Ů V E Ř A V A R K
V O Ž V O Š E R P
O R O Z U P C D Á
Š E E K M Y I É L
I Ř T U S H N O B
B P Š Í O N V Ř Í
E H Ř S I O I E L
R D T T S D Ř L Á
T I S I L R P E H
M O C I Ž Č O V A
H E Č Č L E K I V
D N Í T E S V C L
Á U B K B K D E Í
K H E O Y Ý B C Č
L E Ř R K K J I K
U J T Y R R Í Ř Ů
Č N N Č U U L O V
O I U A B M O H B
V C O N M L V M R
O E R Y Y O É Š O
Š L E K N V O E D
Ý Z B O L K Á N H
L K R U P K A O E
O H A Ř E S L C M
H M A I E E I Í I
R C J M Š L B T D
D E I O O O E O U
L L V H N V Ř V R
Y Y L E B Z D D CH

„Tak máme za chvíli Vánoce,“ rozpráví pan Novák se svou drahou polovičkou. „Měli 
bychom přemýšlet o tom, jak příjemně strávit volné dny.“ – „To je výborný nápad a co 
navrhuješ?“ – „Já si myslím, že si koupím několik litrů dobrého moravského vína a ty 
. . . (tajenka).“

Solmiz.
slabika

Domácky
Eduard

Opotřebit
jízdou

Salado, acu-
to, ometlo, 

bit, beranka,
Reza, Labant

Vlastní
římskému

císaři
Značka

Strakonic

Jm. herce
Conneryho

1. díl
tajenky

Ž. jméno
(1. 6.)

Dopravní
podnik
(zkr.)

Cizí muž.
jméno

3. díl
tajenky

Patřící
mongol.
pastevci

Trýznit

BEROUN, BÍLÁ, BŘEZOVÁ, BŘIDLIČNÁ, CÍTOV, 
ČESKÝ KRUMLOV, DŘÍSY, DZBEL, HAVLÍČKŮV BROD, 
HEJNICE, HLINSKO, HOLEŠOV, HOLICE, HOLÝŠOV, 

HOŘICE, HOSTIM, HOSTINNÉ, HRDLY, HRONOV, 
CHRUDIM, JÍLOVÉ, KARVINÁ, KBEL, KELČ, KLUČOV, 

KOPŘIVNICE, KORYČANY, KOUŘIM, KRAVAŘE, KRUPKA, 
LEVICE, LIBEŘ, LOVOSICE, MCELY, MŠENO, NÁKLO, 

NYMBURK, OHAŘE, PREŠOV, PŘEROV, SEMILY, 
ŠUMPERK, TREBIŠOV, TŘEBÍČ, UBLO, VSETÍN, 

ZNOJMO, ZVOLE, ŽLEBY

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)

Předložka
(k)

Odvětví
(-z-)ú

Slaměná
nádoba

Útok

Fr. spis.
(Yasmina)

Ostře
(hud.)

Severoatl.
aliance

Vojenský
zákop

Mořská
želva

Naháč

Symetrála

Italský 
okruh F1

Ruské
zájmeno

Zeleninový
pokrm

SPZ
Mostu

Patřící
Omarovi

Asijský
sokolík

Taktické
letectvo

Jméno
Vránové

Okouti

Argentin.
sídlo

Téměř

Domácí
zvíře

Koště
(nář.)

Jednotka
informace

Býv. slov.
fotbalista

Ruský
souhlas

Sorta
hrušek

Otec
(kniž.)

Zn. volt-
ampéru

Svár

Tohle
Slezská

řeka

4. díl
tajenky

Odpadlík
(kniž.)

Amer. prez.
(Barack)

Muž. jméno
(19. 5.)

Soubor
8 hráčů 2. díl

tajenky

Domácky
Anatolie

Technická
správa

komunikací
(zkr.)

St. vztaž.
zájmeno

Název
sykavky

Sídlo 
v Bur. Faso

Realitní
kancelář

K A R V I N Á M K
Ů V E Ř A V A R K
V O Ž V O Š E R P
O R O Z U P C D Á
Š E E K M Y I É L
I Ř T U S H N O B
B P Š Í O N V Ř Í
E H Ř S I O I E L
R D T T S D Ř L Á
T I S I L R P E H
M O C I Ž Č O V A
H E Č Č L E K I V
D N Í T E S V C L
Á U B K B K D E Í
K H E O Y Ý B C Č
L E Ř R K K J I K
U J T Y R R Í Ř Ů
Č N N Č U U L O V
O I U A B M O H B
V C O N M L V M R
O E R Y Y O É Š O
Š L E K N V O E D
Ý Z B O L K Á N H
L K R U P K A O E
O H A Ř E S L C M
H M A I E E I Í I
R C J M Š L B T D
D E I O O O E O U
L L V H N V Ř V R
Y Y L E B Z D D CH



V PRAZE

Při vstupu do historické části kabinetu jsou umístěny 
přírodovědné sbírky převážně mořské fauny, dopl-
něné sbírkami hmyzu, minerálů a voskových napo-
dobenin plodů. Jako skutečnou kuriozitu lze považo-
vat dráčka, vyráběného speciálními řezy z rejnoka. 
Zástupce expozice s vojenskou tématikou vévodí 
model válečné lodi z přelomu 17. a 18. stol., vedle 
které jsou umístěny vojenské exponáty: hlaveň děla 
z r. 1686, dělové koule a jezdecké boty asi z doby 
francouzského obléhání Prahy v r. 1742, polská kopí, 
tatarský luk, lovecká kuše, přilby z přelomu 17. a 18. 

stol. nebo slovenská sekyra - valaška.
V prosklených skříních jsou umístěny sbírky his-
torického brnění, husitských selských zbraní a kera-
miky. Mezi unikáty patří přímý zub z narvala, v minulo-
sti vydávaný za roh jednorožce nebo podmořské ryby. 
Strahovský klášter je národní pokladnicí umění 
a vědění. Nejstarším rukopisem v knihovně je Stra-
hovský evangeliář datovaný do roku 860.

Otevřeno: denně po celý rok vyjma Štědrého dne, 
Božího hodu vánočního (25. prosince) a Velikonoční 

neděle 9–17.00 hod., 
polední pauza 12–13.00 hodin.
Vstupné: 150 Kč; snížené pro studenty středních 
a vysokých škol do 27 let 80 Kč. 
Pro žáky českých základních škol, v rámci výukového 
programu, je vstupné 10 Kč za žáka. 
Rodinné 300 Kč. (dva dospělí + max 3 děti do 15 let),
Školní třídy není nutno objednávat předem. 
České i cizojazyčné prohlídkové texty zapůjčí na 
požádání kustodi.

Strahovský klášter 
plný dárků a zábavy
Strahovský kabinet kuriozit je plný tajemných exponátů z různých koutů 
světa a oborů přírodních věd. Podivuhodné sbírky vás ohromí a zaujmou 
zároveň.

Strahovský klášter 
Strahovské nádvoří 1/132 
118 00 Praha 1 - Hradčany 
www.strahovskyklaster.czKO
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Třeboň

Kolín

České Budějovice

Kralupy nad Vltavou

Klášterec nad Ohří


