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Pan Josef Liška (76 let) vyrobil ze skořápek vlašských 
ořechů ozdoby s panty a zavíráním na petlici. Stej-
ným způsobem upravil i lískový oříšek, do jedné po-
loviny umístil zvoničku s pohyblivým zvonečkem. Ve 
druhé je maketa knihy, vytvořená z lipového dřeva, 
její titulní stranu tvoří vyobrazení kostela v Ovčá-
rech. Oříšek má přitom na výšku pouhých 28 mm 
a obě skořápky jsou též osazeny panty a petlicí!!! 
Přijďte se na ně podívat. 

www.dobryden.cz

Z OBSAHU:

Vážení čtenáři,
rok se sešel s rokem a naší milou povinností je po-
děkovat všem našim čtenářům za přízeň po celý rok 
a těšíme se na další rok, který vám vyplníme krás-
ným čtením o cestování, zajímavostech a novinkách 
z domácí i zahraniční turistiky. 
Do Nového roku přejeme srdečně všem našim klien-
tům a inzerentům pevné zdraví, štěstí a další plod-
nou spolupráci s magazínem TIM. 
Máme za sebou rok plný zásadních událostí, které 
nám přinesla doba. V letošním roce vám představí-
me další významná výročí a spoustu dalších turistic-
ky zajímavých akcí. 
První vydání v roce 2023 je tradičně spojeno se 
zimní turistikou a zimními sporty, soutěží o skipasy 
s českými lyžařskými areály a ubytování s portálem 
e-pobyty.cz. Nebudou chybět ani zajímavé tipy na 
výlet. Odpočinout si můžete v lázních nebo wellness 
centrech při saunovém ceremoniálu. 
Co se nevejde do tištěného vydání, tak najdete na 
našem webu www.magazintim.cz. Zajímavé kul-
turní a kulturní a sportovní akce zveřejňujeme na 
facebooku magazínu TIM nebo v sekci BLOG TIM, 
kde najdete příběhy z cest od našich čtenářů. 
Věříme, že si z naší nabídky vyberete, a že nám za-
chováte přízeň i v roce 2023.

Vaše redakce magazínu 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

Netradiční Vánoce 
v muzeu
V Muzeu rekordů Pelhřimov najdete 
oříšky nejen pro Popelku! 
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V REGIONECH

Ski Family areál v Dolním Dvoře již svým názvem 
napovídá, že rodiny s dětmi jsou zde vítány. 
Červené a modré sjezdovky mají mírný sklon, 
připraven je také Kid Park. Cestou na svah nebo 
naopak po lyžovačce se zastavte u kostela sv. Jo-
sefa a zaposlouchejte do melodií místní unikátní 
zvonkohry na kostele sv. Josefa.
Klidné lyžařské středisko Strážné ve středních Kr-
konoších nabízí mírné svahy a veškeré potřebné 
zázemí. Využít můžete 4 vleky i cvičný svah s dět-
ským vlekem v blízkosti modré sjezdovky. 
Ve Vítkovicích v Krkonoších se svezte Prezident-
ským expressem ve skiareálu Aldrov. Je perfektní 
pro dětské lyžaře, kteří už obstojně sjedou pěkný 
kopec. Sjezdovka je tak akorát dlouhá a dostateč-
ně široká, lanovka vybavená pojízdným pásem. 
V Pasekách nad Jizerou si užijete báječnou ro-
dinnou lyžovačku. Příjemné sjezdovky i ceny vás 
potěší. Svezou vás 2 sedačkové lanovky pro začá-
tečníky i 2 lyžařské pásy. 

Na Benecku nabízí vzdušné lázně v Krkonoších 
celkem 3 dětské parky, které jsou připraveny 
i na ty nejmenší lyžaře. Ve Family aréně využijte 
jeden z nejdelších pojízdných pásů v Krkonoších 
- měří 100 metrů! Kromě toho tu můžete poho-
dlně bobovat či sáňkovat, zkusit sjet na lyžích 
dobrodružnou překážkovou dráhu, samozřej-
mostí je snowtubing.

Více informací nejen o zimní dovolené v Krkono-
ších najdete na www.krkonose.eu

Blíží se čas pomýšlet na dovolenou o letních prázd-
ninách nebo prodloužených víkendech v roce 2023. 
Naše doporučení pro příští rok zní: užijte si dovole-

nou v České republice. Těmi, kteří Vám pomohou 
se v předstihu zorientovat v místě, kam se chystáte 
vyrazit, jsou pracovníci informačních center, neboť 

velmi dobře znají svoji lokalitu i úroveň poskyto-
vaných služeb.  Pracovníci TIC vám poskytnou in-
formace o vhodných výletech, ubytování, jízdních 
spojích, možnostech koupání, nebo provozních 
hodinách turistických atraktivit. V infocentrech si 
můžete navíc koupit pohlednice, místopisné pub-
likace, regionální produkty či suvenýry. 

Informační centra v roce 2023
Na rok 2023 má Asociace turistických informačních 
center ČR připravenu opět řadu aktivit. K těm stě-
žejním a již tradičním bude bezpochyby patřit:
•  Jarní členské fórum pracovníků turistických infor-

mačních center, tentokrát v Olomouci
•  Vzdělávání pracovníků infocenter ve 14 krajích ČR
•  Podzimní Týden turistických informačních center
•  Zapojení infocenter do letní prázdninové hry 

s ČT:D

www.aticcr.cz

Turistická informační centra, 
zdroj kvalitních ověřených informací
Informace se dnes hledají zejména na internetu. Co Vám však internet 
neposkytne, je osobní zkušenost a znalost místního prostředí, služeb 
a turistické nabídky, kterou můžete přeneseně získat díky doporučením 
obsluhy turistického informačního centra (TIC). 

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Jak se jmenoval architekt devítipatrové bu-
dovy Labské Boudy?

Správné odpovědi posílejte do konce ledna 2023 
mailem na adresu: info@czech-tim.cz
Výhra je ubytování pro dvě osoby na dvě noci. 
www.labskabouda.cz

Rodinná zimní dovolená 
v Krkonoších
Zimní Krkonoše jsou nejen lyžařským rájem. Pobavíte se tu i v případě, 
že lyžování ani běžkování neholdujete. Menší rodinné areály nabízejí 
ideální podmínky pro lyžování a zimní sporty.

4 LEDEN–ÚNOR 2023
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Na zimní sezónu 2022/23 je opět nastartován 
projekt Czech Skipass, tento produkt bude 
v nadcházející zimě v prodeji. Aktuální poča-
sí zároveň urychlilo spuštění nových systémů 
prodeje skipasů online a přes selfservice pointy 
v Harrachově a Říčkách, kde jsou samoobslužné 
kiosky na prodej skipasů a jejich vrácení. Online 
služby a věrnostní programy fungují také v na 
Lipně, kde nabízejí i exkluzivní personifikované 
nabídky, dále ve SkiResortu Černá Hora-Pec 

a ve Špindlerově Mlýně. Skiareály stejně jako 
v minulosti pokračují v trendu prodeje skipasů 
on-line. Jejich ceny jsou při nákupu předem 
nižší a lyžaři tak mohou ušetřit až 20 %, někde 
dokonce až 30 %. 
Poprvé v historii letos mimo jiné vznikl integro-
vaný skipass pro Beskydy a Valašsko umožňující 
současně výhodné lyžování i poznávání dané 
oblasti. Zapojuje se do něj sedm top areálů. 
A například dospělí, kteří ho využijí, budou 
moct čtyři libovolné dny a noci, které nemusí 
jít po sobě, lyžovat za 2 240 Kč. K tomu je čeká 
také všech 100 výhodných služeb v rámci Bes-
kydy Valašsko Card.
Nejdelší sjezdovka v České republice vznikla na 
Klínovci úpravou a rozšířením objízdných tras 
sjezdovky Jáchymovská, měřící úctyhodných 
3 400 m.
Aktuální informace o českých horách zájem-
ci naleznou na portálu holidayinfo.cz, kde se 
kromě množství sněhu a kilometrů upravených 
sjezdových tratí, podívají na web kamery z hor-
ských středisek.

2.   Jaký typ rolby mají nově na 
Severáku v Jizerských horách?

a) Prinoth Pitbull L
b) Prinoth Bison X
c) Prinoth Wolf R 

3.  Jak je dlouhá adrenalinová 
atrakce v Sportareálu Klíny?

a) 2,0 km
b) 2,5 km
c) 2,2 km

 5.   Jak se jmenuje cukrárna 
v budově hotelu Element 
na Lipně?

a) trdloň
b) povidloň
c) jabkoň

4.   Jak se nejmenuje sjezdovka 
na Plešivci?

a)Hana
b)Klára
c)Milena www.magazintim.cz

1.  Jak je dlouhá sjezdová trasa, 
která vznikla  úpravou a 
rozšířením stávajících objízdných 
tras sjezdovky Jáchymovská?

a)3,4 km
b)3,2 km
c)3,5 km

NA HORÁCH

SOUTĚŽNÍ KVÍZ SOUTĚŽNÍ KVÍZ S LYŽAŘSKÝMI AREÁLYS LYŽAŘSKÝMI AREÁLY
Vaše oblíbené skiareály již otevřely své brány a první lyžaři se mohli svézt již v listopadu. 
Novinek je i v letošní zimní sezóně dost. Letos i s pomocí nových sněžných děl a přírodního 
sněhu, se konečně vrátil provoz areálu do normálu.  
Připravili jsme pro vás opět několik otázek z jednotlivých areálů. Správné odpovědi nám 
posílejte mailem do redakce magazínu TIM. 
Odpovědi posílejte emailem na: info@czech-tim.cz. Losování proběhne na konci ledna 2023. 

5magazintim.cz

České hory opět ožívají
České skiareály díky příznivé předpovědi počasí začaly s provozem 
letos již v adventu. Pokračují technickým zasněžováním a další 
intenzivní přípravou na zimní sezónu.  

www.ahscr.cz
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Horská střediska Krušných hor i přes letošní 
nepřízeň otevřely své brány pro lyžaře a běžkaře. 
Areály nabízí bezpečné sportování, profesionální 
služby půjčoven, a hlavně kvalitně upravené 
sjezdovky. 

Sport centrum Bouřňák
Bouřňák patři mezi nejvyšší vrcholy východního 
Krušnohoří, je vhodnou lokalitou pro rodinné lyžová-
ní. Leží 90 km od Prahy a 13 km od Teplic. Nabízí 6 
sjezdovek s celkovou délkou přes 6 km a kapacitou 3 
190 osob/ hodinu. Pro děti a začínající lyžaře je při-
pravena sjezdovka „Údolíčko“. 
Pro mírně pokročilé je připravena Hrobská sjezdovka, 
která se jako jediná nachází na jižním svahu. U horní 
pokladny na „Hrobské“ je nově připravena vytápěná 

útulna s terasou, kde se budete moci ukrýt před ne-
pohodou, dobít telefon, případně zkonzumovat při-
nesené jídlo a nápoje.
Skialpové stezky v okolí lyžařského areálu jsou zna-
čené. Tento projekt skialpových tratí se optimisticky 
jmenuje SKIALP NAD HROBEM. Nástupním místem 
většiny tras je parkoviště v Mikulově, kde se nachází 
souhrnná mapa. K sestupům slouží sjezdovky. Sport 
Centrum Bouřňák o.p.s. také upravuje běžecké stopy 
v okolí Nového Města. Letos se areálu podařilo poří-
dit nová sněžná děla od firmy DEMACLENKO.
Otevírací doba: Po–Ne: 9-16 hod., 

WWW.SCBOURNAK.CZ

NA CO SE MŮŽETE TĚŠIT NA Klínovci?
Rozhodně na nové a bezkon-
kurenční večerní lyžování na 
oblíbené modré sjezdovce 
Dámská! Osvětlená v celé své 
kráse, délce necelých 1,5 km, 
šířce až 40 metrů, s převýše-
ním 230 metrů bude připrave-

ná na tu nejlepší lyžovačku i díky tomu, že na vrchol 
vás vyveze naše nejnovější lanovka s vyhřívanými se-
dadly a oranžovou krycí bublinou. Večer vás tak čeká 
skvělý lyžařský zážitek!
Další novinkou bude modrá sjezdovka u Jáchymov-
ské, v tuto chvíli probíhá její výstavba. Její kom-
pletní dokončení se chystá na další zimní sezónu 
2022/2023, na letošní sezónu zprovozní pouze její 
spodní část, která bude ale závislá na přírodním 
sněhu. Na příští rok už bude připravena v plné délce 
a doplněna o technické zasněžování. Aktuální infor-
mace hledejte vždy na: www.klinovec.cz

Otevírací doba: 
denní lyžování: lanové dráhy a vleky 9–16:00 
večerní: vlek F 16–21:00 hod.

Sport areál Klíny

Ideální místo pro 
zimní prázdniny 
nebo dovolenou 
nabízí horský ho-
tel Emeran se zá-
zemím Sport areálu Klíny. Hotel a celý skiareál je 
zaměřen především na rodiny s dětmi, sportovce 
a milovníky lyžování. Součástí areálu je lyžařská ško-
la s vlastním uzavřeným areálem, půjčovna a servis 
lyží, sportovní hala, restaurace či skibar. Horské stře-
disko je vzdálené 5 km od hranic s Německem a 95 
km od Prahy. Užijte si večerní lyžování na sedačkové 
lanovce s osvětlenou sjezdovkou a snowparkem. 
Celková 8 830ati je 3100 metrů s kapacitou 3300 
osob za hodinu. Parkování je zdarma na 5 parkoviš-
tích s kapacitou pro 400 osobních aut. 
Pro rychlé zajištění skipasů slouží on-line rezervační 
systém. V lyžařské škole najdete výukové prostře-
dí, které využívá umělých terénních nerovností již 
u nejmenších dětí. Oblíbená je lesní „fun-line“ pro 
děti podél sjezdovek a značení lyžařských běžec-
kých tratí. 

Otevírací doba: 
denně 9 -16 hod.

Zimní sezóna
v Ústeckém kraji
Krušné hory na severozápadu Ústeckého kraje lákají každoročně celé 
rodiny na kvalitní lyžování a zábavu. Lyžařská střediska nabízí víkendové 
i delší pobyty v místních hotelích a penzionech. Vyhlášená běžkařská 
Krušnohorská bílá stopa má v České republice dlouholetou tradici.  

CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2022–12. 3. 2023 Jednotné vstupné

Celodenní skipas 900 Kč

CENÍK hlavní sezóna

Celodenní 
skipas Dospělí Děti Senioři/

ZTP

Denní 
webshop

1090 Kč
online 990 Kč

650 Kč 
online 590 Kč

980 Kč
online 890 Kč
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CENÍK hlavní sezóna

25. 12. 2022
–12. 3. 2023 Dospělí Děti 

6–15 let
Děti 

do 6 let

Celodenní  
skipas

550 Kč
online 520 Kč

390 Kč
online 890 Kč

zdarma

WWW.KLINY.CZ

Lyžařské středisko 
Zadní Telnice 
– lyžování pro všechny
Zadní Telnice je největší lyžařský areál ve východní 
části Krušných hor. Areál byl již v roce 1965 prvním 
průkopníkem zasněžování i nás, kdy zde bylo vybu-
dováno první umělé zasněžování na území bývalého 
Československa. Šest lyžařských vleků o celkové dél-
ce přes 5 km nabízí několik propojených sjezdovek 
různých obtížností s přepravní kapacitou lanovky 
1440 osob za hodinu. Středisko je velmi dobře do-
stupné z Ústí nad Labem i za hodinu z Prahy. Součástí 
areálu je velkokapacitní parkoviště pro 500 aut, které 
je vzdálené od vleků par metrů. 
Otevírací doba: denně 9 - 16 hod.

WWW.SKI-TELNICE.CZ

Běžkování a tradiční závody
Na běžky se může vydat téměř každý. Pohyb si při-
způsobíte vlastnímu tempu a kondici. Projedete krás-
ná místa a ujede větší vzdálenost, než když půjdete 
pěšky. Běžkování je bezpečné, a právě Krušné hory 
nabízí ideální podmínky. Krušnohorská bílá stopa 
poskytuje návštěvníkům Krušných hor kvalitní služby 
související s provozem běžeckých tras, jejíž historie 
začíná od roku 1945, kdy byly Krušné hory nejvíce 
navštěvované hory střední Evropy. 

V Krušných horách je organizováno několik akcí pro 
veřejnost jako například závody v běžeckém lyžování 
v Lesné, Dlouhé Louce, mistroství republiky ve psím 
spřežení a závody do seriálu mistroství Evropy, 
mistrovství světa v běhu na lyžích atd. 
Dvě střediska Klíny a Dlouhá Louka jsou přímo na-
pojena na běžecké areály v sousedním Německu. 
Běžecké stopy upravují čtyři sněžné rolby rolbami 
značky Pistenbully se sněžnou frézou na bruslení a 
stopovači na klasiku. Propojené, strojově udržova-
né, běžecké stopy dosahují délky cca 250 km. Nad-
mořská výška tras je v rozsahu 740 až 950 m n. m. 
Úsek Krušnohorské magistrály v okolí Cínovce 
pomáhá udržovat Sport centrum Bouřňák úpravu 
celkem 60 kilometrů běžeckých tras od Nového 
Města přes Moldavu, Cínovec, Mikulov, Dubí až po 
Fojtovice a na Komáří vížku. 
Kromě samotné magistrály, která je v běžeckých 
mapách značená červeně, si můžete zaběhat také 

na desetikilometrovém zeleném lyžařském okruhu, 
pětikilometrovém modrém a na žlutě značených tu-
ristických trasách. Občanské sružení Krušnohorská 
bílá stopa společně s krajem zajišťuje údržbu 
běžecké stopy na Krušnohorské magistrále.

WWW.BRANADOCECH.CZ
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ZIPLINE KLÍNY – zážitek z výšek hor
Ve Sport areálu Klíny vás instruktor oblékne do ce-
lotělového úvazku, nasadí vám helmu a zajistí na 
kladku s elektropohonem. Pak už jen dáte pokyn ke 
startu a budete si užívat 1400 metrů dlouhý pře-
let nad Šumenským údolím na protější kopec do 
krásné krušnohorské divočiny na přestupní stanici. 
Tady vás instruktor přejistí na druhé lano a prosviš-
títe 800 metrů zpátky k nástupišti lanovky, která vás 
odveze zpět do Sport areálu Klíny.

I v letošní sezóně bude v areálu na Klínech kromě 
sjezdovek, lanovky a vleků, připraven také malý 
snowpark. Pohodlný návrat k horní stanici vám za-
jistí čtyřsedačková lanovka Doppelmayr a lyžařský 
vlek K1 - Poma.
Pro začátečníky je určena lyžařská škola s vlastním 
areálem a pojízdným pásem. Vybavení na sjezdov-
ky, ale i na běžky vám ochotně připraví v půjčovně 
a servisu lyží. 
Areál je připraven na letošní zimu, ceny se mírně 
zvedly, v ceníku jsou pouze úpravy v řádech dese-
tikorun. Nový ceník najdete na adrese https://kliny.
cz/cenik-skipasu/.
Od letošního roku si skipasy pořídíte i z tepla domo-
va, a hlavně se slevou v novém eshopu na adrese 
https://kliny.eskipass.cz/
Využijte i cenově výhodnou multičasovou jízdenku 
na 10 hodin. Ušetříte peníze a lyžovat můžete v are-
álu až do vyčerpání kapacity 10 hodin. Kartu s tímto 

tarifem lze rozložit do více dnů příslušné sezóny. Po 
30 minutách se časový odečet zastaví až do dalšího 
průchodu turniketem. V klidu si zajdete na oběd, na 
kávu, nebo přijedete lyžovat příští víkend.

Každý den je večerní lyžování, při kterém je v provo-
zu lanovka i vlek K1 – Poma. 
Celková délka trati je 2 600 metrů s kapacitou 2930 
osob za hodinu. 
Parkování je zdarma na 4 parkovištích s kapacitou 
pro více než 500 aut.

Sport areál Klíny
Zimní dovolená v příjemném a moderním lyžařském středisku v srdci 
Krušných hor, to je přesně Sport areál Klíny v Krušných horách. Přichystané 
jsou pro vás 4 sjezdovky lehké až střední obtížnosti, lyžařská škola, 
45 km lyžařských tratí a nově i nejdelší ZIPLINE v České republice. Horské 
středisko je vzdálené 5 km od hranic s Německem a 95 km od Prahy.

INFOBOX

•  580 – 862 m n.m.
•  hotel, restaurace, minipivovar, wellness, 

Mammut bar
•  sportovní hala s lezeckou stěnou
•  lyžařská škola a půjčovna lyží a snow-

boardů
•  45 km lyžařských běžeckých tratí
•  ZIPLINE, 2,2 km dlouhá adrenalinová jízda 

po laně ve výšce až 150 metrů nad zemí

           25. 12. 2022 –12. 3. 2023

Ceník 
hlavní sezona Dospělí Dět 

6-15 let
Děti 

do 6 let

Denní  skipasy: 550 Kč 390 Kč zdarma

ZIPLINE, 
jedna jízda 950 Kč

Hledáte ubytování pro svou dovolenou s rodinou 
a přáteli? Zvolte stylový Hotel Emeran*** s re-
staurací, vlastním minipivovarem a wellness. Hotel 
a celý areál si nejvíce užijí rodiny s dětmi, sportovci, 
milovníci výletů, cyklistiky a lyžování. Hotel se na-
chází přímo na sjezdovce.

www.kliny.cz

8
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Nová sjezdová trasa vznikla úpravou a rozšířením 
stávajících objízdných tras sjezdovky Jáchymov-
ská  a měřit bude úctyhodných 3 400 m. Bude se 
tak jednat o nejdelší sjezdovku v České republice. 
Obsluhovat jí navíc bude naše moderní 4 sedačko-
vá lanovka s krycími bublinami LD Prima Express. 

Další velkým bonusem je, že zásluhou  jejího mír-
ného sklonu budou moci konečně využít parkoviště 
u Jáchymova i rodiny s dětmi a začátečníci, kteří se 
doposud místu vyhýbali kvůli náročnějším pasážím 
červené Jáchymovské.
Skipass si můžete zakoupit v e-shopu, online z po-
hodlí domova, a to na internetové adrese  https://
eshop.klinovec.cznebopřímo na prodejních mís-
tech umístěných v areálu, kde můžete jízdné uhradit 
bezkontaktně platební kartou, ale také v hotovosti.

Z hlediska bezpečnosti, je nejjistější cestou pořídit 
si lístek online. Každý, kdo vlastní jakoukoliv čipovou 
kartu značky SKIDATA (může být i z jiného areálu) 
může zakoupit skipasy  na stránce https://eshop.kli-
novec.cz. Bonusem Vám bude lepší cena v TOP se-
zóně, žádné čekání u pokladny, především naprostá 
svoboda ve výběru dne, kdy areál navštívíte. Jen 
tento areál totiž nabízí možnost zakoupit si lístek 
a přijet kdykoliv se Vám to bude hodit.

OTEVÍRACÍ DOBA:
denní lyžování:

lanové dráhy a vleky 9 – 16:00 hodin
večerní:

vlek F 16–21:00 hodin

V návaznosti na nemalé investice došlo u denních 
a vícedenních skipasů pro dospělé ke zdražení o cca 
5%, cena jednodenního dětského ticketu zůstala 
stejná jako v loňské sezoně. 

Kompletní ceník je již k dispozici na webu 

www.klinovec.cz

Skiareál Klínovec 
Lanová dráha s více než dvojnásobnou dopravní rychlostí, a přitom delší 
nástupní a výstupní čas ve stanicích, zajišťuje pohodlí lyžařů během jízdy. 
Klínovec byl prvním areálem v ČR, který měl lanovou dráhu s krycí bublinou 
a tato bude již třetí. Více bublin, více komfortu.
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V posledních letech se značně rozšířila nabídka 
doplňkových služeb, zejména ve skiareálu Horní 
Domky. Přímo v budově odbavovacího terminálu 
lanovky Horní Domky je denně v provozu půjčovna 
špičkového lyžařského vybavení značek Rossignol 
a Dynastar. Je možno si zde zapůjčit letošní mode-
ly lyží všech druhů od slalomek až po all-moutain 
lyže. Součástí půjčovny je i technický servis lyží 
a úschovna. 
Všechny tyto služby zajišťuje firma Major Ski School, 
samozřejmostí je i dětský pohyblivý pás pro výuku 
těch nejmenších lyžařů a samotná lyžařská škola, 
kde výuku vedou certifikovaní instruktoři.
Přestože je areál Horní Domky určen spíše pro spor-
tovní lyžaře, snaží se vytvářet zázemí i pro další ná-
vštěvníky. 
Pro děti a hravé dospělé slouží ROKY FunPark, který 
se těší velké oblibě. Rodiče jistě ocení skvělý výhled 
do FunParku ze slunné terasy nového bufetu.
Došlo také k rozšíření Čarovného lesa pro děti na 
Kaprunech. Děti si zde užijí i slalom mezi pohádko-
vými bytostmi. Ve Funparku najdou větší děti 7,5 m 
dlouhý a 2 m široký tunel.
Po celém areálu proběhly rekonstrukce občerstvo-
vacích zařízení a teras. S vícedenními a bodovými 
jízdenkami mohou lyžaři využít bezmála 40 km sjez-
dových tratí v rámci celého Skiregionu, kam kromě 
Rokytnice patří také skiareály Paseky nad Jizerou, 
Příchovice a Rejdice.
Sjezdovky ve skiareálu Studenov, který je od Lysé 
hory vzdálen přibližně 3,5 km, jsou vhodné zejmé-
na pro rodiny s dětmi, milovníky odpočinkového 
lyžování a snowboardisty. Oba areály jsou vzájemně 
propojeny skibusem.

Skiareál 
ROKYTNICE NAD JIZEROU – 
modernizuje a fixuje ceny
Rokytnice nad Jizerou je pátým největším lyžařským střediskem v Čechách. 
Skiareál Horní Domky na svazích Lysé hory se pyšní sjezdovými tratěmi 
všech úrovní obtížnosti, které patří mezi nejdelší v Čechách a místy dosahu-
jí šířky až 100 m.

CENÍK – prodej skipasů online 
se slevou 5% na www.skiroky.cz

Ceník 
1denní skipas Dospělí Dět 

6-12 let
Senior/
Junior

Denní  skipasy: 980 Kč 780 Kč 880 Kč

Provozní doba: 

8:30 – 16:00 hodin.

Rokytnice nad Jizerou
  +420 733 733 053
: info@skiroky.cz
www.skiroky.czKO

N
TA

KT

INFOBOX

•  13 km sjezdových tratí
• 2 čtyřsedačkové lanovky a 6 vleků
• Přepravní kapacita 14 715 osob/hodinu
• 657 – 1 315 m n.m.

10
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Před zimní sezónou 2022/23 došlo k úpravám 
v Dětském hřišti na Tanvaldském Špičáku II. Pro vět-
ší bezpečnost dětí při výuce lyžování byl přemístěn 
Dětský vlek z dojezdu Slalomáku a Zalomené sjez-
dovky mezi lanovku Špičák 2 a vlek Zalomený. Dět-
ský vlek tak nově vede přímo podél vleku Zalomený. 
Pro bezproblémový přístup do Dětského hřiště byl 
dále posunut také nástup na vlek Zalomený. Rovněž 
lyžaři sjíždějící sjezdovku Zalomenou či Slalomák se 
tak mohou těšit  na široký dojezd až k vleku nebo 

lanovce bez nebezpečí kolize se začínajícími lyžaři. 
Novinkou je také nový 50 m dlouhý pojízdný kobe-
rec. V Dětském hřišti tedy  budou nově k dispozici 
dva koberce o délkách 50 a 30 metrů. Přímo u Dět-
ského hřiště přibude i nové občerstvení. 
Na Tanvaldském Špičáku investovali také do zvýšení 
kapacity zasněžovacího systému. Přibyla nová děla 
a nové rozvody vody a elektřiny na sjezdovkách 
a byl posílen výkon samotné čerpací stanice.
Na Severák byla letos pořízena rolba Prinoth Bison 
X na úpravu sjezdových tratí.

Tanvaldský Špičák – pro celou rodinu
Tanvaldský Špičák je největším lyžařským areálem 
s nejdelšími sjezdovkami Jizerských hor. Na vrchol 
Špičáku dopravují lyžaře dvě 4sedačkové lanovky, 
z toho jedna odpojitelná s bublinou. Na úpatí se 
nachází ještě 5 kratších vleků poma, ti nejmenší se 
mohou při výuce svézt na dvou pojízdných kober-
cích Sunkid. Z vrcholu vede hned 5 sjezdovek všech 
obtížností, přičemž ta nejdelší měří bezmála dva 
kilometry při převýšení 280 m. Špičák je tak doko-
nale všestranným kopcem pro celou rodinu, navíc 
je dobře dostupný nejen autem, ale – zejména pro 
obyvatele Liberce – i vlakem.

Bedřichov a Severák – pro děti a výuku
Menší areály Severák a Bedřichov nabízejí mírné te-
rény, které jsou velmi vhodné pro výuku a lyžařské 
vyžití rodin s menšími dětmi. Na Severáku je dále 
k dispozici Dětský svět Severák,  vybavený pojízd-
ným kobercem a kolotočem. Dále je zde možnost 
hlídání dětí v herně, jejíž prostor je též možné vyu-
žít pro ohřátí či odpočinek. Škola, půjčovna, herna 
a veškeré zázemí je umístěno jen kousek od parko-
viště.

Tři areály propojené skibusem
Všechny tři areály Skiarény Jizerky – Tanvaldský Špi-
čák, Severák a Bedřichov – jsou propojené společ-
ným odbavovacím systémem, tedy skipasem a ski-
busem. Celkem si v nich můžete zalyžovat na 17 km 
sjezdovek.

www.skijizerky.cz

SKIARÉNA JIZERKY - 
bezpečnější lyžování pro děti
na Tanvaldském Špičáku
Celkem sedmnáct kilometrů sjezdových tratí nabízí Skiaréna Jizerky, která 
zahrnuje hned tři lyžařské areály – Tanvaldský Špičák, Bedřichov a Severák. 
K jednadvaceti vlekům, dvěma lanovým drahám a třem pohyblivým 
kobercům patří i třináct set parkovacích míst, kde mohou lyžaři pohodlně 
a bezpečně odložit svá auta. Tři areály sdružené pod značkou Skiaréna 
Jizerky jsou ideálními místy pro rodinné lyžování a výuku malých lyžařů.
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Rodinné víkendové lyžování 
je letos ve Skiareálu Lipno 
o 20 % levnější 
Je čas řešit, kam vyrazíte lyžovat. 
S menšími dětmi samozřejmě 
zvažujete nejen délku cesty, ale 
i bezpečí a kvalitu sjezdovek 
a dostupnost potřebných služeb. 
Skiareál Lipno z takového vážení 
vychází jako jednoznačný vítěz. 
Nabízí kilometry perfektně 
upravených sjezdovek, bezpečný 
nástup na lanovky, lyžařskou 
školu, snow park, čtyřhvězdičkový 
hotel přímo u sjezdovky i skvělou 
gastronomii a půjčovnu lyžařského 
vybavení. A to zdaleka není 
všechno.
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Lyžování na Lipně je letos super výhodné. Přestože 
zdražuje snad téměř všechno, Skiareál Lipno drží 
ceny u ledu. Vaši peněženku ale určitě zahřejí, a do-
konce vám ani nezamrzne úsměv na rtech. Rodinné 
víkendové lyžování je totiž na Lipně o 20 % levnější. 
Navíc cena dvou a vícedenního skipasu zahrnuje 
večerní lyžovačku zdarma a čtyř a vícedenní skipas 
potěší vstupem na oblíbenou Stezku korunami stro-
mů zdarma.

Lyžařská škola špičkové kvality v bezpečném pro-
storu
K dokonalým podmínkám pro rodiny s dětmi pat-
ří také lyžařská škola, která je jednou z nejlepších 
v České republice. Téměř stovka profesionálních 
a empatických lektorů je k dispozici jak pro skupi-
nové kurzy, tak pro individuální lekce. V lyžařské 
škole je navíc s dětmi také oblíbený maskot celého 
Skiareálu lišák Fox, který s nimi cvičí a dokáže je za-
bavit i ve chvílích, kdy je pro ně lyžování náročnější. 
Výukový prostor je zcela oddělený od ostatních ly-
žařů, a tím je zajištěna maximální bezpečnost pro ty 
nejzranitelnější. K bezpečnému pohybu lyžařských 
začátečníků slouží také pojízdné koberce, které jsou 
v lyžařské škole čtyři. Lekce v lyžařské škole mohou 
využít samozřejmě i dospělí začátečníci, případně 
i ti, kteří si potřebují lyžařské dovednosti trochu 
osvěžit nebo vylepšit.
Ani běžkaři nepřijdou ve Skiareálu Lipno zkrátka. 

Běžkařské stopy jsou přímo v areálu, nebo stačí po-
pojet pár kilometrů na Pasečnou na česko-rakous-
kých hranicích. Tam se pro milovníky běžek rozbí-
hají desítky kilometrů upravených tratí jak na české, 
tak na rakouské straně hranic. 

Prémiové služby pro nezapomenutelné zážitky 
s rodinou
Zážitek ze zimní dovolené by nebyl celý bez vyni-
kajícího jídla z kvalitních surovin. Takové zážitky na 
Lipně zajišťuje především restaurace Stodola se 
svým špičkovým menu. Na svahu při lyžování je pří-
jemná zastávka v restauraci U Yettiho. I tady najdete 
některé pochoutky ze Stodoly, a především útulné 
prostředí pro potřebný odpočinek a načerpání nové 
energie mezi sjezdy. A vynechat byste neměli ani 
vyhlášenou cukrárnu Povidloň, ve které doplníte sa-
charidy po sportovním výkonu a potěšíte oko i chu-
ťové pohárky u tradičních i zcela nových zákusků.
Pokud jde o ubytování, pak je nejlepší možností 
čtyřhvězdičkový hotel Element. Kromě luxusního 
zázemí včetně vyhřívané lyžárny oceníte jeho umís-
tění v bezprostřední blízkosti sjezdovky. K lanovce 
tak dojdete klidně v lyžácích a zbyde vám ještě dost 
energie na celodenní zábavu na svahu.
Skiareál Lipno nabízí barevnou paletu zážitků pro 
milovníky zimních sportů a odpočinku. Čas strávený 

společnou zábavou s rodinou je nejlepší investice, 
kterou můžete udělat. I v letošní sezoně si můžete 
společně zasoutěžit při lyžařských závodech McDo-
nald´s Winter Cup, využít možnosti testování lyží 
nebo vyrazit na tradiční Novoroční výstup na Stezku 
korunami stromů. 

www. lipno.info.cz

NA HORÁCH
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Oblíbený areál v Krušných horách v nadmořské 
výšce 1028 metrů se pyšní 2 km jihovýchodně od 
Abertam a 18 km od Karlových Varů. Ve skiareálu 
je největší dětský park v ČR se čtyřmi pojízdnými 
pásy pro nejmenší o délkách 83, 42, 40 a 30 me-
trů. Velikým lákadlem je horský kolotoč a na čtyři 
desítky různých atrakcí, jako třeba umělý tunel ve 
tvaru velké houby, mnoho různých zvířat, několi-
kametrový had sloužící k nácviku oblouků a další 
atrakce. 
Přímo na vrcholu krušnohorské tisícovky Plešivec 
je horský hotel Plešivec, který vás bude hýčkat ve 
všech směrech. Hotel je pár kroků od horních sta-

nic lanovek s restaurací a salónkem. Nechybí wel-
lness centrum s vířivkou a saunou. Součástí hotelu 
je rozhledna z roku 1895.
Karta 8hodinová umožňuje lyžovat ve středisku 
libovolných 8 hodin v sezóně, které nemusí násle-
dovat za sebou. Průchodem přes turniket je odečí-
taná 1 hodina, v jejímž průběhu je možné uskuteč-
nit neomezený počet jízd. Po uplynutí 1 hodiny od 
prvního použití a dalším průchodem přes turniket 
se odečte další hodina až do úplného vyčerpání 
8 hodin. 

Krušnohorský
Skiareál Plešivec
Skiareál Plešivec patří mezi nejnovější lyžařský areál v ČR, který nabízí 
široké sjezdovky pro všechny věkové lyžařské kategorie. Lákadlem pro 
nejmenší je největší dětský park se čtyřmi pojízdnými koberci, skvělým 
zázemím a servisem. 

Denní skipasy:

Dospělí Děti Student/senior

980 Kč
(890Kč e-shop)

490 Kč
(460Kč e-shop)

790 Kč
(720Kč e-shop)

INFOBOX

•  Přes 12 km sjezdových tratí
•  Provozní doba 9:00 – 16:00 hodin
•  V celém areálu jsou 3 hlavní bezplatná 

parkoviště
•  Občerstvení, skibar, restaurace nebo 

Apres-Ski Bar „U Dostyho“
•  Ubytování v hotelu Plešivec nebo v hotelu 

Zelené Údolí

 Skiareál Plešivec
Pstruží 71, 365 01 Pstruží
 info@skiarealplesivec.com
 Infolinka 601 563 536 (8:00 - 17:00)
www.skiarealplesivec.com
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V LÁZNÍCH

Pak pro vás máme jedinečnou nabídku z Marián-
ských Lázní. Lázně Ensana propojí váš sportovní 
výkon s wellness pohlazením. Masáž, perličková 
koupel, protažení namožených svalů v bazénu we-
llness centra a večer skvělá večeře, kde se uvolníte 
s přáteli. 
Pokud se vám takový program zdá skvělý a připra-
vený jen pro vás vyberte si některý z pobytů Láz-
ní Ensana, posílíte svoje zdraví a hlavně budete se 
skvěle bavit. Vybírat můžete samozřejmě z mnoha 
možností, připravili jsme vám 2 tipy, které vám po-
mohou se inspirovat.

Milujete ten krásný zimní čas, kdy 
stráně i les pokrývá sněhová čepice, 
krásně se dýchá při procházkách 
v parku, nebo při túře na běžkách? 

Zimní pohádka 
v Mariánských Lázních

Mariánské Lázně 
Ensana Health Spa Hotels  

Fit týden zdraví 
v Mariánských Lázních 2023 

 
 6x ubytování s polopenzí 
 1x uvítací nápoj 
 Lékařské vstupní a závěrečné vyšetření 
 1x minerální koupel s přírodním CO2 
 1x klasická masáž částečná 
 1x suchá plynová lázeň s přírodním CO2 
 2x parafínový zábal 

BONUS: 
 Hotelový bazén a sauna  
 Wifi internet v hotelu zdarma 
 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 / 6 nocí 

 
08.01.-31.03. 
01.11.-23.12. 

01.04.-31.10. 

HVĚZDA 
Premium 15 000 16 380 
Superior Plus 13 980 15 360 
CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, PACIFIK 
Superior Plus 13 020 14 340 
Superior 11 520 12 840 

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 1 500 Kč 
 Mariánské Lázně 
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 1x minerální koupel s přírodním CO2 
 1x klasická masáž částečná 
 1x suchá plynová lázeň s přírodním CO2 
 2x parafínový zábal 
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 Hotelový bazén a sauna  
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ve dvoulůžkovém pokoji / 6 nocí 

 
08.01.-31.03. 
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FIT TÝDEN ZDRAVÍ 
v Mariánských Lázních 2023

• 6x ubytování s polopenzí
• 1x uvítací nápoj
• Lékařské vstupní a závěrečné vyšetření
• 1x minerální koupel s přírodním CO2
• 1x klasická masáž částečná
• 1x suchá plynová lázeň s přírodním CO2
• 2x parafínový zábal

BONUS:
• Hotelový bazén a sauna
• Wifi internet v hotelu zdarma
• Ensana Marienbad karta výhod

RELAX 
v Mariánských Lázních 2023

• Ubytování s polopenzí na 2–5 nocí
• 1x uvítací nápoj
• 1x klasická masáž částečná
• 1x minerální koupel s přírodním CO2
• 1x parafínový zábal

BONUS:
• Hotelový bazén a fitness
• Wifi internet v hotelu zdarma
• Ensana Marienbad karta výhod

Mariánské Lázně 
Ensana Health Spa Hotels  

 

Relax 
v Mariánských Lázních 2023 

 
 Ubytování s polopenzí na 2 - 5 nocí 
 1x uvítací nápoj 
 1x klasická masáž částečná 
 1x minerální koupel s přírodním CO2 
 1x parafínový zábal 

BONUS: 
 Hotelový bazén a fitness 
 Wifi internet v hotelu zdarma 
 Ensana Marienbad karta výhod
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08.01.-31.03. 
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HVĚZDA 
Premium 3 400 3 700 
Superior Plus 3 230 3 530 
CENTRÁLNÍ LÁZNĚ, PACIFIK 
Superior Plus 2 910 3 210 
Superior 2 660 2 960 

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 250 Kč/noc 
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 Wifi internet v hotelu zdarma 
 Ensana Marienbad karta výhod
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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.

Nabízíme exkluzivně zejména běžkařské trasy s napo-
jením i na německou stranu (Krušnohorská magistrála 
po celém hřebeni Krušných hor). Sjezdové lyžování do-
poručujeme ve Sport Centru Bouřňák (4 sjezdové tratě 
+ napojení na běžkařské okruhy včetně magistrály).
Doprava je individuální (od lázní můžete být ve stopě 
do 20 minut), ale autobusové spoje jedou z města 
až ke Krušnohorské magistrále, stanice Cínovec. Pří-

mo v lázních je bezplatně k dispozici úschovna lyží. 
Vzhledem k početné, zejména běžkařské komunitě je 
ve městě řada půjčoven lyží i s víkendovým provozem. 

Pobytové balíčky vhodné ke kombinaci 
s lyžováním 
Pobyty v individuální délce od 2 do 4 nocí s ubytováním 
a polopenzí poskytují dostatek volného prostoru pro 
zážitky na horách a zároveň vždy zahrnují každodenní 
vstup do komplexu termálních bazénů THERMALIUM 
(otevřeno každý den do 21 hodin) a jednu ochutnávku 
klíčové teplické kombinace: nahřátí v termální koupe-
li a navazující ruční masáž. Doplněno fitness, solnou 
jeskyní a poukázkou do Café restaurantu Beethoven. 
Přehled pobytů zde: https://www.lazneteplice.cz/
stays-category/relaxacni-pobyty

Vyjma procedur obsažených v pobytovém balíčku si lze 
na přání vybrat z masáží (ájurvéda, horké kameny, Lomi 
Lomi, Beauty Rituál, medová, chodidla atd.), individu-
ální vodoléčby (termální koupel, hydromasáž) a nejlé-
pe jejich kombinaci Therma Aroma (termální koupel, 
zábal a okamžitě s prohřátými svaly pod ruce maséra). 
Všechny procedury k výběru jsou bez konzultace s lé-
kařem a jejich přehled zde: https://www.lazneteplice.
cz/stays-category/procedury-dle-vyberu .

Všechny procedury jsou dostupné každý den.

THERMALIUM (termální bazény a sauny) 
v provozu každý den do 21 hodin 

(Po-Pá 11:00 – 21:00, So-Ne 7:30 – 21:00)

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

Z lázní Teplice budete ve stopě
do 20 minut
Nekonečné běžkařské tratě a regenerace v termálních bazénech.

V LÁZNÍCH
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Známe recept
na Váš odpočinek.

Kompletní nabídku léčebných a wellness pobytů najdete na:

www.LazneJachymov.cz

TEPLÉ KOUPELE | MASÁŽE | AQUACENTRUM | SAUNOVÝ SVĚT
RELAXACE | REGENERACE | VITALITA

a mnohem víc.
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TIP NA VÝLET

Za zážitky do krušnohorských lyžařských středisek
Vyberte si z nabídky zimních areálů s terény pro za-
čátečníky i zkušené lyžaře. Největší Skiareál Klíno-
vec nabízí 31,5 km sjezdových tratí na Klínovci, Ne-
klidu a v Božím Daru na jeden skipas. Díky propojení 
skibusem se skiareálem Fichtelberg v Německu se 
můžete těšit až na 47 km sjezdovek různých obtíž-

ností, freeride sjezdovky, parky pro děti, legendární 
snowpark Neklid a chill zóny. Také skiareály na Bo-
žím Daru a na Plešivci snesou srovnání se zahranič-
ní konkurencí. Menší areály na Bublavě, v Perninku, 
Nových Hamrech, Potůčkách, Mariánských Lázních 
a další zase nabízejí pohodové lyžování pro celou 
rodinu. 

Na běžkách pohádkovou zasněženou krajinou
Západní část Krušných hor je protkána stovkami ki-
lometrů upravovaných běžeckých tras. Oblíbená je 
Krušnohorská magistrála a její páteřní 40 km dlou-
há partie mezi Bublavou a Božím Darem. Kilometry 
kvalitních běžeckých stop najdete také v okolí Per-
ninku a Horní Blatné nebo v oblíbeném skiareálu 
Eduard mezi Jáchymovem a Božím Darem.
Okolí Božího Daru je doslova rájem běžkařů a na-
bízí 120 kilometrů různě náročných upravovaných 
běžeckých tratí. Kilometry kvalitních běžeckých 
stop najdete také v okolí Abertam, Perninku a Horní 
Blatné nebo v oblíbeném skiareálu Eduard mezi Já-
chymovem a Božím Darem.
V bílé stopě můžete prozkoumat odlehlá místa kra-
je, kde si vychutnáte klid a přírodní krásy, které pro 
vás malebná krušnohorská příroda vyčarovala.

Zábava a adrenalin na sněhu
Chcete vyzkoušet něco nového? Co třeba adrena-
linový snowkiting, nebo jízda na speciálních duších 
sněhovým korytem snowtubing? Tu nabízí třeba 
skireálu Novako na Božím Daru nebo ve skiareálu 
Plešivec. V zasněženém terénu můžete vyrazit také 
na sněžnicích, jejichž obliba neustále stoupá. Malí 
i velcí sportovci jistě ocení veřejné bruslení, které si 
užijete třeba v KV Aréně v Karlových Varech, na Zim-
ním stadionu v Sokolově, v Chebu, v Mariánských 
Lázních, ale také na zimních stadionech v Ostrově 
a v Nejdku. Tak nabrousit nože a hurá na led!

www.zivykraj.cz

Milujeme zimu 
v Karlovarském kraji 
Z lázní rovnou na hory

V Karlovarském kraji se kromě lázeňských měst nachází také jedno 
z nejkrásnějších pohoří České republiky – Krušné hory. A tak je naprosto 
jasné, že v zimních měsících sem míří milovníci sjezdového lyžování, bílé 
stopy i snowboardingu. Nadšeni budou i ti, kdo si chtějí zimní radovánky 
vychutnat se svými dětmi nebo jen tak odpočívat v zasněžené krajině, 
která obzvlášť v zimním období působí až pohádkovým dojmem. Pokud 
toužíte po zimním dobrodružství a perfektním odpočinku třeba ponořeni 
v minerální lázni nebo při blahodárném bahenním zábalu, uvolňující 
masáži nebo relaxaci ve wellness, jsou pro vás lázně Karlovarského kraje 
jako stvořené. Ubytujte se v lázeňských centrech nedaleko lyžařských 
areálů a užijte si pohádkovou zimní dovolenou.

fo
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foto Martin Vrbický

foto David Marvan

foto Martin Vrbický

Známe recept
na Váš odpočinek.

Kompletní nabídku léčebných a wellness pobytů najdete na:

www.LazneJachymov.cz

TEPLÉ KOUPELE | MASÁŽE | AQUACENTRUM | SAUNOVÝ SVĚT
RELAXACE | REGENERACE | VITALITA

a mnohem víc.
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TIP NA VÝLET

Cestu začněte na Mělníku a prohlédněte si králov-
ské město s vinařskou tradicí. Zámek Mělník, stojící 
nad soutokem Labe a Vltavy, se pyšní uměleckými 
sbírkami i rozsáhlým sklepem. Můžete si ho projít 
sami anebo s průvodcem. 
Zámek Radim zvenčí sice působí chladně a stro-
ze, uvnitř však ukrývá hotový renesanční poklad. 
Majitelé, kteří do záchrany památky vložili celé své 
srdce, si pro návštěvníky připravili hned tři prohlíd-
kové okruhy včetně jednoho speciálního pro děti, 
kterým při něm rádi zapůjčí dobové oblečení. 
Seznámit se se životem šlechty za první republiky 
se vydejte na zámek Mníšek pod Brdy, kde na vás 
čekají reprezentativní salony i soukromé pokoje 
s předměty denní potřeby. Pro dětské návštěvníky 
tu pořádají speciální pohádkové prohlídky. 

Renesanční klenot s bohatým sgrafitovým zdobe-
ním, zámek Brandýs nad Labem, si oblíbili panovní-
ci Habsburské dynastie. Při návštěvě si prohlédnete 
apartmán císaře Karla I. a císařovny Zity, zámeckou 
knihovnu nebo výzbroj císařské kavalérie. Návště-
vu doporučujeme doplnit o únikovou hru Ztracený 
poklad Rudolfa II., které jako kulisa slouží pravé zá-
mecké prostory. 

K návštěvě dalších málo objevených míst, která ani 
v zimě nespí, se inspirujte na www.strednicechy.cz.

Neobjevené zámky 
středních Čech, 
které ani v zimě nespí

Milujete tajemno a romantiku zámeckých komnat? Nemusíte čekat až na jaro, mnoho zámků využívá zimní 
atmosféru a láká k návštěvě i v chladném období. Teple se oblečte, vydáváme se po stopách králů, šlechtických 
pánů a neobjevených skvostů středních Čech. 

Mělník, foto MCU Libor Sváček  

Zámek Mníšek pod Brdy
foto Libor Sváček MCU

Zámek Radim

Stará Boleslav
foto Jan Valečka
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V LÁZNÍCH

Vybrat si můžete z pěti malebných lázeňských 
měst. Karlovy Vary, Františkovy Lázně a Mariánské 
Lázně společně tvoří proslulý lázeňský trojúhelník, 
který byl v loňském roce zapsán na seznam svě-
tového dědictví UNESCO. Na vaši návštěvu čekají 
i první radonové lázně na světě – Jáchymov a Láz-
ně Kynžvart s výjimečně čistými klimatickými pod-
mínkami, jež byly uznány za přírodní léčebný zdroj.

Síla přírody pro vaše zdraví a vitalitu
Nečekejte na varovné signály vašeho těla. Dovo-
lená v lázních je nejefektivnější a nejpříjemnější 
způsob prevence zdravotních problémů a celko-
vého posílení imunity. Lázeňské programy zamě-
řené na prevenci, dokáží předcházet chronickým 
onemocněním, léčivé procedury prospějí vašemu 
zdraví, a navíc podporují imunitní systém. Využijme 
sílu přírody naplno.

Každý den – nová výzva
Abyste byli připraveni na každodenní výzvy a zvládli 
je s přehledem, nezapomínejte na odpočinek. Při-
jeďte načerpat síly do lázní Karlovarského kraje. Od-
poutejte se od starostí a ulevte tělu od počínajících 
bolestí způsobených pracovními stereotypy. Užijte 
si relaxační pobyt plný tělových a obličejových ritu-
álů s využitím bylin, přírodních olejů nebo čokolá-
dy. Masáže s nádechem orientu, saunování, vířivky 
a bazény. S rodinou, přáteli i partnerem – nabídka 
pobytů je široká a vyberete si z ní určitě i vy.

Lázně pro celou rodinu
Do lázní už dávno nejezdí jen tradiční pacienti. Mo-
derní wellness centra s širokou nabídku relaxač-
ních a well-being služeb si užije každý, kdo má rád 
odpočinek a hýčkání. Díky bohatému sportovnímu 
i kulturnímu vyžití se v lázeňských městech nebu-
dou nudit ani zvídavé a neposedné děti.
Čekají na vás pohádkové hrady, kouzelné zámky, 
rozsáhlé cyklostezky nebo přírodní parky určené 
k procházkám, biofarmy se zvířaty a lahodnými do-

mácími produkty, aquparky, ale i vodácké zážitky 
a adrenalin pro náročné – třeba na skalních ferra-
tách, zipline ve vzduchu nad městem nebo divoké 
sjezdy na kolech a koloběžkách horským terénem. 
Naplánujte si rodinnou dovolenou, na kterou ne-
zapomenete.

Kam vyrazit?
Hrad Loket 
Přímo z Karlových Varů vede oblíbená Cyklostezka 
Ohře, která vás dovede až ke gotickému hradu Lo-
ket. Dřívější sídlo českého krále Karla IV. se tyčí na 
skalním ostrohu v zákrutě řeky Ohře a zve návštěv-
níky do svého hradního vězení s expozicí útrpného 
práva nebo muzea historických zbraní. V amfiteá-
tru v podhradí se pořádají kulturní akce s nezapo-
menutelnou atmosférou.

Hrad a zámek Bečov
Asi nejznámější památkou Karlovarska je klenotnic-
ký skvost s názvem relikviář svatého Maura. Druhá 
nejcennější památka Česka po korunovačních kle-
notech je umístěna v zámku Bečov nad Teplou. 
Nedaleko zámku se nachází Bečovská botanická 
zahrada, která hostí tisíce vzácných rostlin i dřevin 
a také skalní stezku zvanou bioferrata.

Zámek Kynžvart
Při návštěvě Mariánských Lázní vyrazte na klasicist-
ní zámek Kynžvart, bývalé sídlo kancléře Metterni-
cha, který ukrývá muzeum s přírodními i technic-
kými kuriozitami nebo exotickými zbraněmi. Mezi 
skvosty zámku patří i jedinečná zlatá zámecká jídel-
na.

Kladská
Láká vás spíše nedotčená příroda? Pak rozhodně 
nevynechte národní přírodní rezervaci Kladské ra-
šeliny nedaleko Lázní Kynžvart s naučnou stezkou 
vedoucí tichým smrkovým lesem a kolem roman-
tických vodních ploch. 

Národní přírodní rezervace Soos
Poblíž Františkových Lázní najdete lokalitu mimo-
řádného významu přírodní rezervaci Soos. Naučná 
stezka vede po dně vyschlého jezera a nabízí po-
hled na četná rašeliniště a slatiniště, vývěry mi-
nerálních pramenů a probublávající oxid uhličitý 
takzvané mofety.

Hrad Cheb
Významnou lokalitou je také hrad Cheb, který ne-
chal Friedrich Barbarossa přestavět na unikátní 
císařskou falc. Při návštěvě města nevynechte ani 
unikátní prohlídkovou trasu „Chebské krovy“ ve-
doucí po střechách středověkých kupeckých domů 
na náměstí.

Vaše cesta začíná na 
www.zivykraj.cz

Karlovarský kraj 
– ráj odpočinku v srdci přírody
Karlovarský kraj je pulzujícím srdcem evropského lázeňství. Proslulá 
lázeňská města s romantickou atmosférou nabízejí blahodárný odpočinek 
od každodenního shonu, léčivé procedury prověřené staletou tradicí 
i moderní medicínou, ale také kulturní zážitky nebo okouzlující přírodu, 
která vybízí ke sportování a výletům za poznáním.
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ANTICELULITIDNÍ DETOXIKAČNÍ POBYT
pobyt na 5 nocí – od 9. 2. 2023–10. 12. 2023
•  5x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém 

stylu
•  5x snídaně servírovaná formou švédských sto-

lů ve snídaňové restauraci 
•  5x večeře o třech chodech ve stylové hotelové 

restauraci
•  1x skořicová procedura s rakytníkem (regene-

rační koupel + skořicový zábal)
•  1x komplexní ošetření pro úbytek váhy a sní-

žení projevů celulitidy ( koupel + suchý zábal + 
masáž problematických partií + nanesení závě-
rečného krému na hubnutí)

•  1x klasická masáž částečná - nohy
•  1x kosmetická masáž obličeje a dekoltu
•  4x Priessnitzova koupel nohou s akupresurou
•  Pitná kúra – borůvkový čaj součástí procedur
•  Koupací plášť a hotelové pantofle k dispozici 

na Vašem pokoji
Cena od 8 580 Kč / osoba 

BOLAVÁ ZÁDA
pobyt na 5 nocí od 9. 2. 2023 – 10. 12. 2023
•  5x noc ve dvoulůžkovém pokoji v anglickém 

stylu
•  5x snídaně servírovaná formou švédských sto-

lů ve snídaňové restauraci
•  5x večeře o třech chodech ve stylové hotelové 

restauraci
•  1x Šumavská rašelinová koupel + suchý zábal
•  1x Rašelinový zábal zad
•   Parafínový zábal zad - ajurvédské byliny nebo 

med
•  1x Breussova  masáž páteře
•  1x Klasická masáž částečná - záda, šíje
•  2x Kneipova koupel nohou
•  2x Priessnitzova koupel nohou s akupresurou
•  Pitná kúra – borůvkový čaj součástí procedur
•  Koupací plášť a hotelové pantofle k dispozici 

na Vašem pokoji

Cena od 8 580 Kč osoba 

LÁZNĚ 30+ 
Pobyt na 6 nocí
v termínu 3. 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. 4. 2023 – 19. 10. 2023
Pokoj standard 13.500 Kč/osoba
Pokoj superior 14.600 Kč/osoba

Sezona C:  3. 2. 2023 – 27. 4. 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

Na Zimní pohádku
si zajeďte na Kašperky
Zimní krása šumavských lesů je pohlazení duše, zasněžené stráně zvou 
k návštěvě, ať již k běžkování nebo na sjezdovku. 
A večer ponořte své unavené tělo do parádnÍ bylinkové lázně, nechte se 
hýčkat v Šumavských lázních  
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Díky kulturní a lázeňské tradici a bohatství památek 
je Třeboň vyhledávaným cílem návštěvníků po celý 
rok. V zimě své červené střechy a modré vodní hla-

diny jen přioblékne do stříbra a bílého hermelínu. 
Zima jí sluší…. 
Svým návštěvníkům nyní nabídne hlavně klid, poho-
du a relaxaci, procházky v malebné krajině rybníků 
a odpočinek pro tělo i ducha. 
I v zimních měsících je možno vystoupat na věž 
staré radnice. Komentované prohlídky nabízí Státní 
zámek Třeboň, Divadlo J. K. Tyla, Kostel Panny Marie 
Královny a sv. Jiljí, Schwarzenberská hrobka, pivovar 
Regent, galerie s čokolatérií Třeboň v marcipánu 
i novinka sezóny Zámecká lékárna s expozicí Příběh 
Petra Voka a interaktivní výstavou Sládkovna kočov-
ná herna. 
V romantických kulisách historické perly je pro vás 

připraven také bohatý kulturní program - koncerty, 
výstavy, divadelní představení, přednášky, prohlíd-
ky… Nenechte si ujít ani svět rozmanitých chutí 
a vůní. Ochutnejte úlovky ze sítí, staročeské pokrmy 
či božské laskominy zdejších cukrářů. 
Širokou škálu relaxačních a wellness pobytů nabí-
zejí Slatinné lázně Třeboň. Třeboňský saunový svět 
je zvláště v zimě místem, které přivádí tělo, mysl 
a duši zpět do rovnováhy, osvěžuje i uklidňuje.
Přijeďte, uvolněte se a dobijte si baterky. Třeboň 
má pro vás i v zimě své brány dokořán.

 Zimní pohádka v Třeboni
Třeboň má své neopakovatelné kouzlo v každém ročním období. 
Přijměte naše pozvání a prožijte zimní pohádku v Třeboni.

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 televize 
přímo na pokoji. Relaxovat mohou v lázeňském bazé-
nu 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 kolonádu 
a jen pár kroků od Perly leží krásné zahrady lednické-
ho 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 perličko-
vé koupele, tělové masky a zábaly, rituály krásy a sa-
mozřejmě 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/jodobro-
movy-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 balíčky. Stačí se jen 
telefonicky objednat a dopřát si na hodinku či dvě po-
řádnou 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-Lichtenštejn-
skými cyklostezkami a nechte se hýčkat vybranými 
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.  Konopné 
procedury působí blahodárně na celý nervový sys-
tém, pokožku a pohybový aparát, jsou bez kontraindi-
kací a neobsahují žádné psychotropní látky. 
Druhou novinkou letošního roku jsou obličejová 
ošetření luxusní kosmetikou GERnétic, jako součást 
vybraných tělových procedur, během kterých se naše 
profesionální lázeňské budou věnovat vaší pleti. nan-
eseme luxusní masku s velkým množstvím aktivních 
látek, díky které bude pleť pevná a vitální. Následu-
je denní hydratační krém pro obnovu kožních buněk 
a revitalizaci. Více i nformací nabízíme na našich 
webových stránkách www.lednicelazne.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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Zdatnější hosté i výletníci  se mohou vydat obje-
vovat okolí na běžkách. V bezprostřední blízkosti 
jsou to nejen rozsáhlé městské parky, ale i lesopark 
a stejnojmenný rybník Amerika. Pokud je sněhu 
dost, můžete lyže nazout takřka před hotelem a jen 
se vydat do klidu a ticha zasněžené okolní krajiny. 
Město a blízké okolí můžete objevovat například 
na takzvaných srdíčkových trasách, všechny startují 
u Františkova pramene.

Radši se sklouznete z kopce? Z lázní to není daleko 
ani na několik sjezdovek, nejen v Česku, ale i v Ně-
mecku. K zimním sportovním radovánkám se mo-
hou přidat i ty, které naleznete v exteriérech. Jsou 
skvělé třeba když zrovna nevychází počasí. Jen pár 
kilometrů od Frantovek naleznete chebskou Karta-
renu, kde si užijete dosyta adrenalinu při jízdě na 
motokárách, a Jumparenu plnou trampolín a vše-
možných skákacích atrakcí.
V nabídce lázeňských domů i tamních hotelů je 
řada wellness pobytů. Při svém zimním pobytu si 
můžete dopřát širokou nabídku procedur. Dopole-
dne uhličitá koupel, odpoledne masáž a hodinka 
v solné jeskyni? Příjemně člověka uvolní a zahřeje 
i lázeňské Aquaforum, a to dokonce i venku. Jedna 
z krásně teplých vířivek je totiž pod širým nebem. 
Užijte si svůj čas v lázních naplno.

Do Františkových lázní za zdravím
Zdraví máme jen jedno, to je jasné. A tak ho také 
trochu hýčkejte a rozmalujte  a dopřejte si pořád-
nou porci zaslouženého odpočinku. A je jedno zda 
bude pro radost, prevenci, nebo pro pevnější zdra-
ví:
    • Relaxace těla i ducha
    • Zlepšete své zdraví
    • Bohatství z hlubin
    • Odpočinek v Aquaparku

Projděte si Františkovy Lázně se SmartGuide!
Máte rádi mobilní aplikace a nechce se Vám na sku-
pinové prohlídky? Pak pro Vás máme řešení - pro-
jděte si s námi Lázně Císaře Františka a poznejte 
Františkovy Lázně!

Zimní procházka u nás 
pročistí plíce i vaši mysl 
Teple se oblečte a vdechněte do plic chladný lázeňský vzduch. Frantovky 
jsou stvořené k procházkám v každém ročním období. Mimochodem věděli 
jste, že je františkolázeňské mikroklima skutečně specifické a vyznačuje 
se velmi čistým ovzduším? Tamní naměřené hodnoty nikdy nepřekročily 
striktní limity stanovené pro lázně…

Turistické infocentrum
Františkovy Lázně
Máchova 8/373
351 01, Františkovy Lázně
 + 420 778 736 298
 info@frantiskovy-lazne.info
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880 LET ŘÁDU V ČESKU A NA SLOVENSKU

ŘÁD PREMONSTRÁTŮ SLAVÍ 880 LET V ČESKU A NA SLOVENSKU

SPOLU – S BOHEM – MEZI LIDMI

Premonstrátský řád působí od roku 1143
na území České a Slovenské republiky.

  

Strahovske nadvoři 1/132
118 00 Praha 1

 +420 233 107 704
www.strahovskyklaster.cz



Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15. 2. 2023 na e-mailovou adresu: info@czech-tim.cz • www.magazintim.cz
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  KŘÍŽOVKA / OSMISMĚRKA

Pane Švejnoho, prý jedete autem zítra do Alp.
Nemohl byste mi tam odvézt spací pytel?”

– „Beze všeho, ale jak si ho tam vyzvednete?”
– „No, kdyby vám to nevadilo, tak . . . (tajenka).”

Jedou čtyři ženské z lázní vlakem a jedna povídá: „Hned jak se vrátím domů, . . . (tajenka).“
Druhá si pomyslí: „To je ale husa!”
Třetí si pomyslí: „To je ale odvaha!”
Čtvrtá si pomyslí: „To je ale paměť!”

BEROUN, BŘECLAV, DUNAJSKÁ STREDA,
HABARTOV, HABRŮVKA, HABRY, HEJNICE, HLUK,

HOLEŠOV, HOLICE, HOŘICE, HOSTIM, HRDLY,
HRONOV, HUMENNÉ, CHRUDIM, IVANČICE, JAROMĚŘ,

JÍLOVÉ, KÁCOV, KLADNO, KLUČOV, KORYČANY,
KOSMONOSY, KOŠICE, KOUŘIM, KRALOVICE,

KRUPKA, LANŠKROUN, LÍSKY, LITVÍNOV, LOVOSICE,
MARTIN, MĚLNÍK, OBORA, OHNÍČ, OSIKY, RAKOVNÍK,

SEMILY, VSETÍN, VYŠKOV, ZNOJMO, ŽATEC

Znění tajenky z minulého čísla: „Odcestuješ ke svým rodičům na venkov“
Výherci: M. Kučabová ze Světlé nad Sázavou, N. Janáková z Chomutova, L. Janouchová z Kutné Hory

Znění osmisměrky z minulého čísla: „Můžu dát herdu do zad“
Výherci: J. Soukupová z Českých Budějovic, Z. Heger z Bystřice nad Pernštejnem, L. Nosková z Kadaně

Výherci soutěže Slapy:
1. cena: Jana Hejtmánková, 2. cena: Ondřej Procházka, 3. cena: Lada Škanderová

Jedou čtyři ženské z lázní vlakem a jedna povídá: „Hned jak se vrátím domů,... .”
Druhá si pomyslí: „To je ale husa!”
Třetí si pomyslí: „To je ale odvaha!”
Čtvrtá si pomyslí: „To je ale paměť!”

(tajenka)

Šlechtic Patřící
Otíkovi

Ploutvo-
nožec

talus, ASL,
aterom, ens, 
anž, sepala,
Lotus, omša

Název
hlásky R

Sloven.
„mše“

Španělský
tanec

Nádor 
na kůži

Kout

Válením 
poničit

Popěvek

Ovanutí
(bás.)

Drinky

Jenž
(zast.)

BEROUN, BŘECLAV, DUNAJSKÁ STREDA, 
HABARTOV, HABRŮVKA, HABRY, HEJNICE, HLUK, 

HOLEŠOV, HOLICE, HOŘICE, HOSTIM, HRDLY, 
HRONOV, HUMENNÉ, CHRUDIM, IVANČICE, JAROMĚŘ, 

JÍLOVÉ, KÁCOV, KLADNO, KLUČOV, KORYČANY, 
KOSMONOSY, KOŠICE, KOUŘIM, KRALOVICE, 

KRUPKA, LANŠKROUN, LÍSKY, LITVÍNOV, LOVOSICE, 
MARTIN, MĚLNÍK, OBORA, OHNÍČ, OSIKY, RAKOVNÍK, 

SEMILY, VSETÍN, VYŠKOV, ZNOJMO, ŽATEC

„Pane Švejnoho, prý jedete autem zítra do Alp. Nemohl 
byste mi tam odvézt spací pytel?” – „Beze všeho, ale jak 
si ho tam vyzvednete?” – „No, kdyby vám to nevadilo, tak
 .“. . . (tajenka)
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zvaný
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3. díl
tajenky

Jméno Ma-
chálkové

Zn. vozů
F1

Pravoslav.
dichovní
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medicíny
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Teobald
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„moře“

Poplach 2. díl
tajenky
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sukně

Jsouc-
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Kód let.
Marshall

Hrob
(kniž.)

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

Slonová
kost

Opěrná
zeď

Jedou čtyři ženské z lázní vlakem a jedna povídá: „Hned jak se vrátím domů,... .”
Druhá si pomyslí: „To je ale husa!”
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Čtvrtá si pomyslí: „To je ale paměť!”
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Díky malé hloubce (max 4 m) je voda ve Velkém 
Dářku velmi teplá, ale díky unikátnímu složení kval-
itní, s omezeným výskytem sinic. Moře Vysočiny je 
ideálním místem pro strávení pohodové letní do-
volené. Okolí Velkého Dářka je plné atrakcí, které 
stojí za to vidět. Opominout nesmíte Poutní Kostel 
sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře ve Žďáru nad 
Sázavou, národní památku zapsanou na Seznamu 
světového dědictví UNESCO. Nezapomenutelný 
zážitek vám přichystá malebné údolí řeky Doubravy, 
přírodní rezervace ležící v CHKO Železné hory a za 
zmínku stojí i soubor lidové architektury s názvem 
Veselý Kopec. Okolí Velkého Dářka je jako stvořené 
k cyklovýletům. Využít můžete 3 okruhy s celkem 22 
zastávkami připravenými CHKO Žďárské vrchy.

Skvělým zázemím pro turisty je Studio Glass Vy-
sočina. Moderně zařízené klimatizované pokoje 
s vlastním sociálním zařízením, vybavená kuchyňka, 
jídelna i společné prostory s výhledem do zahrady 
a zastřešeným atriem. Hosté mohou využít privátní 
masážní vířivku a infrasaunu. K dispozici je pečlivě 
udržovaná zahrada a venkovní posezení. Samozřej-
mostí je připojení k internetu, úschovna kol a park-
ování v uzavřeném dvoře. Pobyt ve Studiu Glass není 
určen pro rodiny s dětmi. Pod odborným vedením si 
mohou hosté vyrobit vlastní skleněný šperk. 
Více o Studiu Glass najdete na:

 www.ubytovani-studio-vysocina.cz,
nebo na

www.e-pobyty.cz 
Víkendový pobyt s bezplatným vstupem do vířivky 
a sauny pro dvě osoby můžete také vyhrát. Od-
povězte na otázky v modrém rámečku a zařaďte se 
do slosování o hodnotné ceny.Poznejte okolí 

Velkého Dářka
Uprostřed lesnaté krajiny Žďárských vrchů se nachází „moře Vysočiny“, 
jak je také někdy největší rybník Českomoravské vrchoviny nazýván. Velké 
Dářko nabízí krásné písečné pláže, půjčit si můžete loďky, šlapadla a na své 
si přijdou i milovníci windsurfingu či jachtingu.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKY

1. Jak se přezdívá Velkému Dářku?
2. V jaké CHKO leží údolí řeky Doubravy?
3. Číslo objektu Studio Glass Vysočina na 
portálu e-pobyty.cz.

Výhry:
1.  Dvoudenní pobyt (1 noc) pro dvě osoby 

s bezplatným vstupem do vířivky a infrasauny.

2. Skleněný šperk dle vlastního výběru.

Termín čerpání: duben a květen 2023.
Odpovědi posílejte mailem na adresu: 
info@czech-tim.cz do 15. 2. 2023. 
Termín čerpání: do 31.12.2023






