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Firma si nepřeje, aby byli uchazeči zvýhodněni 
nebo diskriminováni podle svého vzhledu. Firma si 
cení hlavně schopností potenciálních zaměstnanců.
Zavedení povinnosti nosit masku vzbudilo na soci-
álních sítích pozitivní ohlas. Lidé oceňovali zejména 
další krok k rovnosti kandidátů při pohovorech, kdy 
nezáleží na dobrém vzhledu. 

Z OBSAHU:

Vážení čtenáři,
překonali jsme již téměř zimní období, a blížíme se 
k jaru  a také samozřejmě k oslavě velikonoc. Přes 
všechny obtíže a všechny špatné zprávy, kterých se 
nám dostalo v loňském roce více než dost s velkou 
radostí pozorujeme, že turistika, výlety po českých 
krajích nám nejen zůstávají, ale stále rostou. Sa-
mozřejmě, všechno nám průběžně zdražilo – vstu-
penky, jízdenky, benzín, nabídka restaurací, vleky, 
to všechno je pravda. Ale sami víme, že i všem 
zařízením razantně vzrostly vstupy, a tak navýšení 
cen bylo nutné.  A jak jsme měli možnost srovná-
vat, žádný z těchto podniků, které nám poskytují 
servis při našich výjezdech do krásné české krajiny 
nebyl rád, že musí zvyšovat ceny. 
Nicméně právě v této nervózní a hektické době je 
potřeba se odreagovat, strávit pěkné chvíle s ro-
dinou. Toto jarní vydání vám nabídne možnosti 
zajímavých výletů, které zaujmou celou rodinu, 
malé i dospělé návštěvníky a poskytne jim radost 
ze společných zážitků. 
Budou to výlety, které vám nevyčerpají rozpočet, 
kde načerpáte zážitky za jediný den na celý další 
pracovní i školní týden.  

Těšíme se na vaše zážitky. 
Vaše redakce

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

Chystáte se
v dohledné době
na pracovní pohovor?
Co takhle v masce?
Společnost Chengdu Ant Logistics 
zavedla povinnost nosit při 
pracovních pohovorech masky.
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Celkový počet návštěvníků ve 429 informačních 
centrech přesáhl 8,29 mil. návštěvníků (oproti 
roku 2021 jde o očekávaný nárůst, rozdíl je 1,8 mil. 
osob). Přesto se stále jedná o nízké číslo oproti 
r. 2019 (11,09 mil. návštěvníků, z toho 1,48 mil. za-
hraničních, letos 527 tis. osob). 
Hlavní sezónou a nejsilnějšími měsíci jsou červenec 
a srpen. V prvním prázdninovém měsíci navštívilo 
infocentra na 1,35 mil. turistů, v druhém letním 
měsíci to bylo 1,42 mil. osob. V průměru navštívilo 

jedno TIC v červenci 5.071 návštěvníků a v srpnu 
průměrně 5.210 osob. 
Jestliže má měsíc 31 dní, pak denně pracovníci TIC 
v létě obsloužili přes 160 osob. Ty potřebují map-
ku, tipy na výlet, suvenýry i doporučit, kde se najíst, 
kam jít s dětmi, co podniknout večer. Když jste pra-
covníkem TIC, odpovídáte na telefony, doplňujete 
letáčky, zboží, prodáváte vstupenky, případně ještě 
obsluhujete poštu. A to v průměru pracujete na 
jednom infocentru ve dvou. 

Co ale pracovník TIC dělá mimo sezónu? Je toho 
více, než se zdá. Aktualizuje údaje a databáze kon-
taktů, vymýšlí a zpracovává podklady pro nové pro-
pagační materiály, tvoří články pro web, plakáty, 
inzerci a sociální sítě nebo vytváří místní zpravoda-
je. Někdy spravuje agendu místních poplatků nebo 
poštovní služby, jindy pracuje v knihovně či v mu-
zeu, a tak připravuje akce a programy pro veřejnost. 
Zkrátka pracovník informačního centra umí všelicos 
a musí jít s dobou. Proto se účastní školení orga-
nizovaných A.T.I.C. ČR na téma Marketingu, Spolu-
práce v regionu, Novinek a trendů v oboru, Příkladů 
dobré praxe. Jen za rok 2022 naše asociace proško-
lila na 514 pracovníků, což je 60 % z celkového po-
čtu zaměstnanců. 

A jak to vidíte vy? Nejen odvaha, všestrannost 
a trpělivost jsou ty správné předpoklady pro prá-
ci v oboru. Troufli byste si pracovat v informačním 
centru?

www.aticcr.cz

Pracovník TIC nebo superhrdina?

Nejprve chceme poděkovat Vám, turistům, kteří 
jste v roce 2022 zavítali do informačních center 
a podpořili tak jejich nezastupitelnou činnost.

Prosím, představte se nám, odkud pocházíte 
a jak dlouho pracujete v informačním centru?
Jmenuji se Jana Vintrová a pocházím z regio-
nu Moravský kras. V informační kanceláři Blanka 
v Blansku pracuji šestým rokem. Ale práci v infor-
mačních centrech v regionu jsem se věnovala již 
mnohem dříve (brigádně). 

Vzpomenete si na nějaké kuriózní dotazy 
návštěvníků infocentra?
Kuriózních dotazů za ty roky bylo spoustu, jako v kaž-
-dém íčku. Jedním z nejčastějších dotazů u nás je 
však: „A ty vstupenky na Macochu (myšleno Punkev-
ní jeskyně) dostanu tady u vás?“.

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které stojí 
za návštěvu?
V Moravském krasu je spousta krásných míst 
a je obtížné vybrat jedno konkrétní. Každopádně 
přímo v Blansku bych Vám doporučila návštěvu 
Muzea Blanenska, které sídlí v Zámku Blansko. 
V muzeu jsou k vidění krásné historické interiéry 
zámku, ale také spousta zajímavých stálých expo-
zic či aktuálních výstav (např. Obrazy z Moravské-
ho Švýcarska, Blanenská umělecká litina). Pokud 
se chystáte vyrazit o prázdninách na dovolenou 
do Moravského krasu, určitě bych vás upozorni-
la na „Salmovskou vstupenku“. S touto speciální 
vstupenkou se můžete vydat po stopách rodiny 
Salmů a navštívit státní zámek v Rájci nad Svita-

vou, Kateřinskou jeskyni nebo stálé expozice Mu-
zea Blanenska.

Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
osobně doporučujete?
Za mě určitě je jedním z výborných  regionálních 
produktů Moravského krasu plísňový sýr NIVA 
z Mlékárny Otinoves. Kdo má rád plísňové sýry, ur-
čitě si pochutná.

Jak by zněla originální pozvánka do Vašeho města?
Zavítejte do Blanska. Brána Moravského krasu ote-
vřena!

Děkuji za rozhovor
RED Rad

ROZHOVOR

Rádi bychom vám představili pracovníka Turistického informačního centra v Blansku
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Velikonoce jako jediný svátek nemá pevně stano-
vený termín. Den, na který připadá Velikonoční ne-
děle, se pohybuje v rozmezí od 22. března do 25. 
dubna. Spory o přesném stanovení ukončil koncil 
v Niceji v roce 325 rozhodnutím, které platí dodnes. 
Velikonoce se od té doby slaví v neděli, po prvním 
jarním úplňku. 
A co doporučujeme navštívit v klášteře a knihov-
ně? Dominantou kláštera je světoznámá malba 

Filozofického sálu, která zobrazuje vývoj věd a ná-
boženství v jejich vzájemném ovlivňování a hledání 
od nejstarších dob až do doby založení sálu. Malby, 
sály a expozice si můžete prohlédnout osobně. Nej-
starší část dnešní knihovny, barokní Teologický sál, 
vznikl v letech 1671 až 1674. Klenutý Filosofický sál 
pochází z roku 1794. 
Strahovský klášter s knihovnou a obrazárnou je nej-
starší premonstrátský klášter v Čechách. Byl založen 

roku 1143 a patří mezi jednu z nejvýznamnějších ar-
chitektonických památek České republiky. Ani virus 
však nezastaví činnost kláštera a letošní oslavy 900 
let řádu premonstrátů.   

Otevírací doba: 
celoročně: pondělí – neděle 
09:00–12:00, 12:30–17:00 hodin
Otevřeno denně po celý rok kromě Štědrého dne, 
Božího hodu vánočního (25. prosince) 
a Velikonoční neděle.

Strahovský klášter v jarním svitu
Letošní křesťanský svátek Velikonoce připadá na pondělí 
10. dubna. Jarní počasí nabádá naplánovat rodinnou 
procházku do Strahovského kláštera a jeho zahrad 
a pokochat se pohledem na Prahu. Bohoslužba proběhne 
v bazilice Nanebevzetí panny Marie, která bude letos již 
v běžném režimu.

Strahovský klášter 

Strahovské nádvoří 1/132 
118 00 Praha 1 - Hradčany 
www.strahovskyklaster.czKO
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TIP NA VÝLET

Hrad Střekov otevírá 25. března své brány veřej-
nosti a připravil pro vás spoustu akcí, jako jsou 
festivaly, koncerty i divadla pro děti. Doporučuje-
me navštívit pozůstatky hradu s dochovaným Ry-
tířským sálem a unikátní gotickou věží. Historická 
expozice zahrnuje kresby a fotografie hradu, repli-
ky zbraní i trojrozměrný dřevěný model hradního 
areálu. www.hradstrekov.cz

Město Úštěk připravuje 8. dubna již 21. ročník 
„Tradiční jarní velikonoční veselí“ s celodenním 
programem v historickém Úštěku, vystoupení fol-
klorních souborů a divadel. Velký velikonoční jar-
mark a velikonoční průvod nesmí chybět. Děti se 

naučí pletení pomlázek, podívají se na pohádku 
na loutkové scéně a vyrobí si v dílničkách pro děti 
vejce. Maskotem bude obří slepice na chůdách 
s vejcem. 

Velikonoce v Zubrnicích, oslavy jarního slunovra-
tu a probuzení přírody propojené s velikonočními 
zvyky jako vynášení Morany se koná od 1. do 2. 
dubna. Zároveň se otevřou brány zubrnické muse-
ální železnice. www.obeczubrnice.cz

Po cestě k česko-německým hranicím nemůžete mi-
nout věhlasné město Dubí, které je známé bohatou 
sklářskou výrobou. Jsou zde sklárny, ve kterých se 
vyrábí obalové sklo, ale i ornamentní sklo. Vyrábí 
se zde světoznámý „cibulový porcelán - cibulák“. 
Jarní porcelánové trhy s prodejními stánky se konají 
od 17. do 18. března v areálu Českého porcelánu 
Dubí. 
Historie lázeňství v Dubí sahá až do roku 1871. 
Statut lázeňského místa získalo Dubí v roce 1966. 
Město má příznivou polohu na jižním svahu Kruš-
ných hor s výborným podnebím. Léčí se zde nemoci 
nervové, nemoci pohybového ústrojí a duševní po-
ruchy jako psychózy a neurózy. Z lázní je to pouze 
kousek do přilehlých lesů Krušných hor. Hlavní do-
minantou města Dubí je kostel Neposkvrněného 
početí Panny Marie, který je stavěný podle vzoru 
kostela Santa Maria dell Orto v Benátkách. Ke vzác-
ným hostům lázní patřili Jan Neruda, operní pě-
vec C. Schenk, malíř Vilém Riedel, skladatel Erwin 
Shulhoff a dirigent Václav Talich nebo herec Oldřich 
Nový. www.dubi.cz

Do Ústeckého kraje 
za „cibulákem“, 
velikonočním veselím 
i památkami
V Ústeckém kraji probíhají letos oslavy Velikonočních svátků v jednotlivých 
regionech ve stejném čase jako otevírání hradů a zahájení turistické 
sezóny. Města a obce lákají návštěvníky na trhy, velikonoční jarmark nebo 
komentované prohlídky a kulturní program.  

Kostel Panny Marie Velikonoce v Zubrnicích

Hrad Střekov

Velikonoce v Úštěku
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Cílem je zvěčnit Krušné hory v těch nejzajímavějších podo-
bách v každém ročním období. I pro letošní rok bychom uvítali 
fotografie objektů charakterizující Krušné hory, nejen přírodu. 
Podmínky účasti v soutěži najdete na  www.krusnehory.eu.

Další tipy na výlet najdete na 

www.branadocech.cz

Město Úštěk
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Duben odstartuje cestovatelskou přednáškou v in-
formačním středisku s názvem Na cestách s Pe-
trem Voldánem. Dlouholetý rozhlasový zahraniční 
zpravodaj a spolupracovník České televize přijede 
vyprávět nejen o putování světem s mikrofonem, 
ale také o natáčení televizních cestopisných feje-
tonů “Postřehy odjinud”. Od 3. do 6. dubna zaplní 
Lidické náměstí velikonoční trhy a chybět nebude 
ani zajímavý doprovodný program. S Jiřím Svobo-
dou, autorem série úspěšných výpravných knih 
o Českém středohoří, se společně vydáme na výlet 

za hledáním minerálů. Ve spolupráci s Muzeem 
města Ústí nad Labem připravíme pro malé i velké 
návštěvníky zábavný den plný her a soutěží v are-
álu výletního zámečku Větruše. Nebude chybět 
ani tradiční akce k zahájení cyklosezóny na Labské 
stezce, v rámci které bude spuštěn také provoz 
bezplatného cyklobusu z blízkosti stezky do okra-
jových částí města.
V průběhu března a dubna proběhne také řada 
akcí, které zahájí sezónu ústeckých kulturně-his-
torických památek. Hlavní sezóna vypukne v zoo-

logické zahradě. Své brány otevře hrad Střekov, 
Masarykovo zdymadlo, Národní muzeum v pří-
rodě Zubrnice nebo Muzeum československého 
opevnění ve Velkém Březně. Zahájen bude rovněž 
provoz historických motoráčků Zubrnické museál-
ní železnice. 

Pro více informací o jednotlivých akcích sleduj-
te www.usti-nad-labem.cz, Kalendář kulturních 
a sportovních akcí na webu města nebo Facebook 
či Instagram Ústí nad Labem – volný čas. 

Dominantou města je neogotický zámek, který ob-
klopuje rozsáhlý anglický park s dendrologicky vý-
znamnými dřevinami. Zámek Klášterec nad Ohří se 
v letošní sezóně otevře s novými prohlídkami. První 
z nich bude Porcelánový okruh s rozsáhlou sbírkou 
porcelánu UMPRUM v Praze, kde se dozvíte více než 
dvousetletou historii výroby porcelánu v Čechách. 
V dalších sálech uvidíte počátky světové výrovy por-
celánu. Součástí okruhu je část hraběcí knihovny 
Thunů a sbírka minerálů z nedalekého Ciboušova, 

odkud pochází kameny zdobící kapli sv. Kříže a sv. 
Kateřiny na Karlštejně.
S dětmi se můžete podívat na Pohádkový okruh plný 
strašidel Vítězslavy Klimtové, uvidíte loutky rodiny 
Matěje Kopeckého. Těšit se můžete na tajuplný svět 
středověku, který ukazuje život v klášteře, ve městě 
či na hradě. Podíváte se do hladomorny, do zámec-
kého vězení a dozvíte se, proč se Klášterec jmenuje 
Klášterec. 
Druhý okruh s názvem Darovaný porcelán představu-

je jednu z nejucelenějších sbírek porcelánu od sou-
kromých dárců. Expozice je doplněna historií porcelá-
nek na našem území. 
Zajímavá pro návštěvníky může být historie klášterec-
kého zámeckého parku, včetně ukázek ze zámeckého 
herbáře. Závěrem na vás čeká výstup na zámeckou 
věž, která nabízí expozici Bylo nebylo a nádherné vý-
hledy po okolí.  
Za návštěvu stojí i Thunská hrobka, která byla budo-
vána od roku 1655 společně s farním kostelem Nej-
světější Trojice. Vstup do hrobky nechal postavit Jo-
sef Oswald I. v roce 1861. Do hrobky byly ukládány 
ostatky rodiny Thun-Hohenstein, jako první zde byl 
pohřben v roce 1694 stavitel kostela Michael Oswald 
Thun. Za zmínku stojí barevný rodokmen nad vstu-
pem do krypty či strom života rodu Thun-Hohenstein. 

Klášterec nad Ohří 
- město porcelánu
Klášterec nad Ohří se právem pyšní titulem „město porcelánu“. V roce 1794 
zde byla postavena druhá nejstarší porcelánka v Českých zemích. Provoz 
porcelánky, dnes již v nových budovách, funguje pod názvem Thun 1794 a.s.

Zahájení turistické a cyklistické 
sezóny v Ústí nad Labem
S nadcházející turistickou sezónou si statutární město 
Ústí nad Labem připravilo nejen pro Ústečany spoustu 
zajímavých akcí. 

 Turistické informační centrum 

nám. Dr. E. Beneše 85
431 51 Klášterec nad Ohří
www.klasterec.cz

Informační středisko města
Ústí nad Labem

Mírové náměstí 1/1 (Palác Zdar)
400 01  Ústí nad Labem
 +420 475 271 700,
 info.stredisko@mag-ul.cz
www.usti-nad-labem.cz
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Umělecky i hudebně propracované, obecenstvem 
uznávané, ztvárnění příběhu o posledních pozem-
ských dnech Ježíše Krista se stalo novodobou tra-
diční akcí českolipských oslav velikonočních svátků. 
Česká Lípa se může pochlubit jedním z nejlepších 
ztvárnění v republice. Zážitek umocňuje i živá au-
torská hudba vznikající ve spolupráci se ZUŠ Česká 
Lípa. Pašije vznikají díky aktivitě mnoha Českolipa-
nů, zejména z amatérského uměleckého souboru 
OSLI.  Začátek představení je úderem 13. hodiny. 
Rodiny s dětmi a příznivci velikonočních tradic 
a velikonočního veselí by měli navštívit akci Veli-

konoce na hradě Lipý. Začátek akce je již v 11 ho-
din.  V pestrém programu najde své místo dobová 
hudba skupiny Krless, na nádvoří hradu se můžete 
připojit k reji masek, které se v průvodu symbolicky 
rozloučí se zimou vynesením Morany z hradu. Ne-
budou chybět kejklíři, ale také netradiční interaktiv-
ní pohádka. Každý si bude moct vyzkoušet pletení 
pomlázek nebo malování kraslic a také nahlédnout 
pod křídla mistra sokolníka a jeho dravců. Děti do 
12 let mají vstup zdarma.

Více na 
www.lipy.cz

Akce vychází z úspěšné celoroční turistické hry „Za 
pověstmi Českého ráje“ a jak již název napovídá, je 
určena především dětem. V letošním putování za-
vítáte na hrad Valdštejn na okraji Hruboskalského 
skalního města. Děti i dospělí si vyzkouší své znalosti 
Českého ráje, setkají se s postavami z českorajských 
pověstí a za úspěšné splnění všech úkolů obdrží 

malou odměnu. V cíli pochodu, ve Sportovně re-
kreačním areálu Maškova zahrada v Turnově, bude 
připraven bohatý doprovodný program a zajímavé 
atrakce pro děti. Celý den vyvrcholí příjezdem krále 
Granáta s družinou a symbolickým předáním vlády 
nad pohádkovou krajinou. Bližší informace najdete 
na webových stránkách infocentra.

Za turnovskými drahokamy
Poznejte Turnov s hravým průvodcem „Za turnov-
skými drahokamy“. Průvodce je určen především 
pro rodiny s dětmi a je plný zábavných úkolů a tipů 
k návštěvě zajímavých míst v Turnově a blízkém oko-
lí. S Barborkou a Tomáškem budete sbírat pomyslné 
kamínky do rozbitého náhrdelníku a zároveň nevšed-
ním způsobem poznávat město, jeho řemeslnou tra-
dici a další zajímavosti Turnovska. Pokud děti správně 
vyluští tajenku, získají odměnu. V Regionálním turis-
tickém informačním centru Turnov na ně bude čekat 
opravdový poklad. Tištěného průvodce získáte na 
vyžádání zdarma v turnovském infocentru.

Jarní Turnovsko pro děti
Turistickou sezónu v Českém ráji a na Turnovsku zahájí již po osmnácté 
akce Český ráj dětem, která proběhne v sobotu 29. dubna 2023. 

Velikonoce v České Lípě
Zavítejte na Velký pátek 7. dubna na tradiční Pašijové 
hry na hradě Lipý. Pašije se zde hrají jako obnovená 
českolipská tradice od roku 2004. 

Regionální turistické informační centrum

 +420 734 260 895, 487 881 105-106
 rtic@mucl.cz
 Město Česká Lípa
Inst.:mestoceskalipa
www.mestoceskalipa.cz

Regionální turistické informační centrum 
Turnov

náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
 info@turnov.cz
www.infocentrum-turnov.cz
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První písemné zmínky z Úštěka dokládají osídlení již 
v 10. - 13. století. Historické náměstí s měšťanskými 
domy se zdobenými štíty a podloubím je stejně kou-
zelné jako labyrint zdejších úzkých uliček. Starobylé 
město Úštěk najdete v malebné krajině na rozhraní 
dvou chráněných krajinných oblastí Českého stře-
dohoří a Kokořínska.
Úštěk je známý jako turistická oblast lákající ná-
vštěvníky svým historickým charakterem i blízkostí 
přírody. Městečko je obklopeno horami Sedlo, Ro-
nov, Pohorským vrchem, Budinou a dalšími kopečky. 
Osobitý charakter historického města pak dotváří 
jezero Chmelař s přilehlými kempy, dvěma plážemi 
a letní pirátskou bitvou. Úštěk je proslulý také svými 
velkolepými jarmarky, při kterých se náměstí zaplní 
trhovci, řemeslníky a umělci. Právě unikátnost míst 
zlákala i několik filmových tvůrců, Úštěk se objevil 
ve snímcích jako Kolja, Rebelové nebo také v zahra-
ničním Jojo Rabbit. V návaznosti na tuto zajímavost 
vznikla Filmová stezka, která návštěvníky stejně jako 
další pěší stezky provádí Úštěkem. Vydat se tak mů-
žete nejen po filmových místech, ale i po stopách 
úštěckého rodáka nebo dalšími stezkami, které vás 
provedou romantickými uličkami i malebnými údo-
lími. Okolí města je obklopeno památkami a úžas-
nou přírodou.

Kostel sv. Petra a Pavla a štítové domy
Dominantou úštěckého náměstí je jistě kostel po-
cházející z druhé pol. 18. století, avšak stejně dů-
ležité pro historický charakter jsou i další často 

chráněné památkové objekty a především působi-
vé štítové domy. V kostele se nachází cenný oltářní 
obraz, jehož autorem je český malíř Karel Škréta. 
Krásné štítové domy pak dávají výraznou představu 
o tom, jak vypadala zástavba menšího středověké-
ho města. Štíty těchto domků se také staly inspirací 
pro originální logo města.

Hrad a Pikartská věž
Hrad z počátku 15. st. byl unikátně vybudován v již 
vzniklém městě. Později byl mnohokrát upravován 
a sloužil jako městská sladovna. Část byla dokonce 
přestavěna na pivovar. Po válce začal chátrat a te-
prve v 21. st. byla započata rozsáhlá rekonstruk-
ce. Zpřístupněné hradní nádvoří je nyní oživeno 
malebnou kavárnou. Jediná dochovaná věž měst-
ského opevnění byla postavena Václavem Cardou 
z Petrovic r. 1428 a dle archeologů mohla být s při-
lehlým hradem spojena dřevěnou lávkou. V součas-
nosti je ve věži oblíbené Muzeum čertů. V rámci 
prohlídky muzea se lze podívat i do úštěckého pod-
zemí, do dvou až čtyřpatrových sklepů vytesaných 
do pískovce už ve 14. st.

Starobylé město 
Úštěk 
Město Úštěk patří díky svému centru k nejkrásnějším městům na severu 
Čech s dochovanými prvky středověké krásy. Pro svůj historický středověký 
ráz s řadou architektonických památek byl Úštěk prohlášen v roce 1980 
městskou památkovou rezervací, nejmenší v Česku.

Kostel sv. Petra a Pavla

Štítové domy Hrad a Pikartská věž
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Ptačí domky
Domy s dřevěnými přístavky, které navazují na 
sklepy a chodby vytesané v pískovcové skále, jsou 
úštěckým unikátem. Přístavky na skalní stěně lze 
nejlépe vidět z Kamenné ulice, odkud je patrné, že 
domky mají více pater.

Jezero Chmelař
Areál kolem jezera Chmelař je rekreačním centrem 
s přilehlým kempem, dvěma plážemi, půjčovnou lo-
diček, šlapadel a paddleboardů, sportovními hřišti 
a několika stánky s občerstvením. Jezero bylo vybu-
dováno v 60. letech na místě bývalého středověké-
ho Velkého rybníka a od té doby slouží jako místo 
pro letní odpočinek.

Helfenburk
Zřícenina Helfenburk leží v malebném Hrádeckém 

dole. Na nádvoří hradu je možno využít ohniště 
nebo vystoupat na věž (během sezóny denně, mimo 
sezónu o víkendech) a vychutnat si krásný výhled 
do okolí. O místo se stará spolek Hrádek. Nejkratší 
cesta na hrad vede z nedalekých Rašovic a zdolají ji 
i méně zdatní turisté. V okolí se dále nachází zříce-
nina Hřídelík, Ronov a Chudý hrádek.

Synagoga a židovský hřbitov
Krásná klasicistní stavba z 18. st. byla kdysi jádrem 
staré židovské čtvrti a její zvláštností je fakt, že do 
suterénu byla umístěna židovská škola a byt učite-
le. Než zde stála, byla tu starší dřevěná modlitebna, 
která však shořela v důsledku jednoho z velkých 
požárů ve městě. Jen asi 1 km je vzdálený úštěcký 
židovský hřbitov, ke kterému vede příjemná tema-
tická stezka.

Pokud strávíte v Úštěku více než jeden den, nudit se 
určitě nebudete. Za návštěvu stojí i mnoho dalších 
míst v okolí. V jen asi 5 km vzdálených Konojedech 
se nachází zámecký areál s Kostelem Nanebevze-
tí Panny Marie. Kostel je během sezóny přístupný 
a občas se v něm pořádají koncerty. Nedaleko are-
álu je krásná přírodní zajímavost, která je chráně-
nou přírodní památkou. Tzv. Konojedské bochníky 
jsou vzdálené jen necelých 500 m a určitě stojí za 
návštěvu. Bobří soutěska nabízí příjemný pěší výlet 
k vodopádům, a pokud máte rádi výhledy, nemůže-
te opomenout rozhlednu Hořidla, Víťovu rozhlednu 
nebo majestátní a v okolní kopcovité krajině nejvý-
raznější horu Sedlo, která je se svými 727 metry, 
čtvrtým nejvyšším vrcholem Českého středohoří. 
Další informace a tipy najdete na webu města: 
www.mesto-ustek.cz

V rámci projektu tzv. Přívětivého úřadu nechalo Město Úštěk vyhotovit novou vizuální identitu měs-
ta, která mu dala nové logo a celý grafický manuál. Město se tak prezentuje moderním způsobem, 
který však vychází z jeho historického charakteru. Logo bylo inspirováno štítovými domy, kterými je 
úštěcká památková rezervace typická. V rámci stejného projektu byly dále vyhotoveny propagační 
materiály a vznikly webové stránky, které přehledně podávají informace jak návštěvníkům, tak i ob-
čanům města. Více o městě a aktuálním dění lze najít na www.mesto-ustek.cz

www.mesto-ustek.cz

V REGIONECH

Jezero Chmelař

Helfenburk Bobří vodopády

Rozhledna HořidlaSynagoga

Ptačí domky

Víťova rozhledna
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VE SVĚTĚ

Tato nádherná země si zaslouží použít slova z české 
hymny, zemský ráj to napohled. V roce 2009 byly 
Dolomity přidány na seznam přírodních památek 
UNESCO. Vždyť zde slunce svítí průměrně 300 dní 
v roce. Na každém kroku se setkáte s prvky udržitel-
ného rozvoje. Ubytování, doprava, stavby objektů 
a veškerá činnost jsou ekologicky šetrné tak, jakoby 
si obyvatelé zemi půjčili od svých dětí. 
Doporučením může být i fakt, že se zde jezdí oblíbe-
né světové poháry ve sjezdových disciplínách, v běhu 
na lyžích i biatlonu. Osobně jsme prověřili tři lyžařská 
střediska.
Středisko Kronplatz a 3 Zinnen propojuje pohodlný 
vlak, kde místo jízdného platí permanentka. Stře-
disko Gitschberg-Jochtal je z těchto středisek nej-
blíže z Čech. Špičkově zasněžené a vždy perfektně 
upravené sjezdové tratě různých obtížností nabízejí 
dostatek kapacity a prostoru pro všechny.  Bohatě 
vybavené půjčovny nabízejí nejnovější typy lyží. Všu-
dypřítomný obraz lyžařské ikony propagující středis-
ka je sjezdař Dominik Paris. Největší jihotyrolskou 

celebritou je jistě Reinhold Messner, tento pokoři-
tel všech 14 osmitisícovek se často vyskytuje právě 
v okolí Kronplatzu a budete- li mít štěstí, třeba jej zde 
potkáte stejně jako my.
V oblastech můžete cestovat na lyžích v rozsáhlých 
oblastech přes několik vrcholů. Pokaždé jiná sjezdov-
ka, jiný vlek či lanovka, k tomu   dechberoucí vrcholy 
Dolomit. 
Samostatnou kapitolou je gastronomie. Polévka 
s knedlíkem či místní speciality z domácích surovin 
zahřejí a zároveň velmi chutnají.
Standardem v místních ubytovacích zařízeních jsou 
prostorné pokoje s koupelnou. V mnoha zařízeních 
jsou i prostory pro relaxaci s vlastním wellness cent-
rem, bazénem či saunou. K ubytování bývá nabízena 
snídaně či polopenze. Určitě doporučujeme stravo-
vání využít, vždyť tak nejlépe poznáte barvy Jižního 
Tyrolska.
Jižní Tyrolsko v číslech: 1200 km sjezdovek, 375 la-
novek a vleků 300 slunečních dnů a 5000 horských 
usedlostí je stále v provozu.

Jižní Tyrolsko, 
zemský ráj to napohled

Po dobrých známkách na vysvědčení zaslouží vaše děti během jarních 
prázdnin lyžařskou odměnu v podobě kvalitních a atraktivních svahů. 
Jednou z možností je vyjet za sněhem do Jižního Tyrolska, pod štíty 
Dolomit a jižní svahy Alp. 

Reinhold Messner (vpravo) na Kronplatzu

VE SVĚTĚ
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Co je dobré vědět: předvolba Itálie +39
Dotazy k ubytování a volnočasovým akcím: 
www.suedtirol.info/cs 
Autem z Čech cca 650 km, na dálnici Brenner-Bo-
zen-Salurn se platí mýtné, ještě v Čechách si nain-
stalujte offline mapy.cz, tam jsou zimní mapy, uby-
tování i vlaky, doprava, místní jízdní řády najdete 
i na idos.cz nebo trenitalia.it

VE SVĚTĚ
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Jaro na Mělníku patří už několik let jazzu! I letos Měl-
nické kulturní centrum připravuje cyklus Nalaďte se 
na jazz, který bude v Masarykově kulturním domě 
8. 3. zahájen vernisáží výstavy vítězných snímků me-
zinárodní fotografické soutěže Jazz World Photo 
2022. Vernisáž hudebně doprovodí jazz-funková ka-
pela MyBand! 5. 4. následuje koncert skupiny Soul 
Sisters a hudební téma se objeví i v představení 
Zavřete oči, swing přichází, které se v MKD usku-
teční 18. 4.
V další pobočce Mekuc, galerii Ve Věži, bude březen 
i duben ve znamení výstav fotografií –  od 2. 3. do 
26. 3. proběhne výstava FOTOVĚŽ 2023,  která před-
staví snímky města Mělník a jeho okolí pohledem 
místních fotografů. Od 30. 3. bude prostor galerie 
Ve Věži věnován výstavě průkopníka české moderní 
fotografie a zakladatele dokumentární a humanitární 
tradice ve fotografii Jana Lukase s názvem Životy. Vý-
stava je připravena ve spolupráci s Artinbox Gallery 
a volně navazuje na výstavu a stejnojmennou knihu 
Jan Lukas: LIDÉ 1930–1995 z roku 2015.
Turistické informační centrum Mělník srdečně zve 
návštěvníky na prohlídky Mělnického podzemí 
s nejširší studnou v ČR – v březnu uplyne 15 let od 

slavnostního zpřístupnění podzemních prostor pro 
veřejnost. 
Jarní probouzení připomenou i pravidelné dopolední 
sobotní Mělnické trhy, které po zimě startují 18. 3. 
Prodloužený Velikonoční jarmark 8. 4. nabídne kla-
sické jarní a sváteční dobroty, dekorace a speciality, 
řemeslné výrobky a farmářské produkty. 
Regionální muzeum Mělník ve spolupráci  s RC Kašpá-
rek a Dětským folklorním souborem Jarošáček připra-
vují na 26. 3. každoroční loučení se zimou – Vynášení 
Morany.
Od 5. do 23. 4. bude na náměstí Míru umístěna pa-
nelová výstava Energie a civilizace věnovaná součas-
ným způsobům využívání energie a jejich možným 
dopadům na budoucí generace.
Na 22. 4. připadá termín první z tradičních oblíbených 
akcí mělnických vinařů s představením vín ročníku 
2022 – Vinná noc.

www.melnik.cz

Na Mělníku to žije!
Mělnické trhy  •  Velikonoční jarmark
Výročí otevření Mělnického podzemí
Vynášení Morany  •  Vinná noc

Výstavy:  
FOTOVĚŽ 2023 • Jazz World Photo 2022  
Jan Lukas: Životy • Energie a civilizace

TIM 3_4 2023 mesto Melnik.indd   1 20.02.23   15:52

www.melnik.cz
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I N Z E R C E

Na Mělník za vínem i kulturou 
Historické město plné památek a kultury nabízí i před 
začátkem turistické sezóny mnoho lákavých akcí.

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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Příchod jara oslaví radnice gastronomickým Festi-
valem delikátních chutí a na své si tu v neděli 19. 
března přijde milovník masa i vegetarián, návštěv-
ník konzervativnější i ten, kdo rád objevuje chutě 
z druhého konce světa. 
20. 3. v první jarní den se probudí ze zimního 
spánku radniční téměř sedmdesátimetrová vy-
hlídková věž a při výstupu na její ochoz si můžete 
prohlédnout i výstavy (od 29. 3. do 13. 4. Photo-
contest). Ty se konají po celý rok i v Galerii v příze-

mí, do 26. 3. si tu užijete výstavu soustružnického 
ateliéru Doteky krásy dřeva, během které budou 
probíhat za účasti autorů i ukázky soustružení, 
a od 30. 3. do 23. 4. výstavu žáků ZUŠ Šimáčkova 
Rozmanitost.  
V historickém Velkém sále se konají i zajímavé kon-
certy a vybírat budete moci z různých žánrů. Na 
jaře zde vystoupí např. izraelská zpěvačka a perku-
sistka Noa, Josef Suk Piano Quartet s Magdalénou 
Borovou, saxofonistka Melissa Aldana se svým 

quartetem, komorní orchestr Harmonia Prag. Ne-
budou chybět hudební večery společnosti Lieder 
Company Prague, chystá se i koncert Mira Costa 
High School Choir. Na rodiče s nejmenšími rato-
lestmi do tří let čeká hudební dopoledne s Filhar-
moništěm.
S dětmi si můžete přijít na radnici užít i doprovod-
ný program rodinného festivalu Struny dětem, 
výstavu nožů či se s nimi zúčastnit komentované 
prohlídky s poutavým výkladem, na kterou je ne-
zbytné si pro velký zájem předem rezervovat mís-
to. Dobrý skutek můžete udělat na benefiční aukci 
pro chráněnou dílnu Lemniskáta a jestli máte rádi 
staré věci, již nyní se těšte na další čtyřdenní pro-
dejní veletrh starožitností Antique. Slyšeli jste 
někdy o tom, že i žáci základních škol se mohou 
stát reportéry? Je to tak a s jejich audioreportáže-
mi a animacemi se budete moci seznámit během 
Příběhů našich sousedů z Prahy 2. 
Kromě kultury si můžete na Novoměstské radnici, 
která slouží i jako místo setkávání, posedět v ka-
várně Café Neustadt či si na nádvoří vyzvednout 
lahodné řecké ovoce objednané přes Výdejnu 
chutí.  
Podívejte se na podrobný program a vyberte si 
akci podle vlastního gusta:

www.nrpraha.cz/program/
www.facebook.com/NRpraha.cz

Foto: Jitka Pekari a archiv ateliéru Krásy dřeva / 
archiv Novoměstské radnice

Jarní kulturní radovánky 
i lahodné pochoutky
v samém centru Prahy 
Pro každého něco! Jarní program pražské národní kulturní 
památky Novoměstské radnice přiláká usedlíky metropole 
i mimopražské turisty na zajímavé akce, koncerty, výstavy 
i festivaly. 

START 
ZDE

sem 

vystoupáte

sem 
vystoupáte

neděle
16. dubna 2023

info a přihlášky na: 
www.prazske-veze.cz
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Proč na Bechyňskou bránu?
V této bráně najdete expozici Tábor, pevnost spra-
vedlivých i královské město, která seznamuje s histo-
rií města od pravěku až po třicetiletou válku, i tady 
autoři mysleli na děti a jsou pro ně připraveny infor-
mační panely, na kterých si mohou například posklá-
dat městské opevnění. Součástí je i vyhlídková věž 
bývalého hradu, ze které je krásný výhled na Staré 
Město. Expozice se na své návštěvníky těší od května.

Proč do středověkého podzemí?
Kromě uchovávání potravin a nápojů sloužily skle-
py i jako útočiště před nepřítelem a zejména před 
ničivými požáry, jež v minulosti několikrát těžce 
město poškodily. Během celého roku probíha-
jí kostýmované prohlídky, při kterých si na cestu 
labyrintem podzemních chodeb posvítíte lucernič-
kou a s helmou na hlavě se budete cítit jako sku-
teční průzkumníci.

Proč do Muzea čokolády a marcipánu, proč do Mu-
zea Lega, Strašidelného podzemí, ZOO či Housova 
mlýna? To vše najdete na www.visittabor.eu.

Jarní Tábor 
nejen pro děti
Tábor má s ohledem na malé návštěvníky jednu velkou výhodu – většina 
expozic a muzeí se nachází v samotném historickém jádru města a přechod 
mezi nimi zvládnou i malé děti.

Moravské Velikonoce – výstava
8. 3. – 14. 4. 2023, Galerie 140, Koželužská 140
Tradiční velikonoční výstava bude letos zamě-
řena na Moravu. Těšit se můžete na autentické 
moravské kroje (zapůjčené z Moravského zem-
ského muzea), slovácké batikované a zelové 
kraslice, zdobené kraslice slámou z Hané, vy-
škrabované kraslice a plno dalších. Na výstavě 
budou ke zhlédnutí historické fotografie, jak se 
slavily Velikonoce na moravském venkově v 1. 
pol. 20. století. A nejen to, stejně jako každý 
rok uvidíte obřadní kynuté pečivo, proutěné 
ozdoby a rozmanité jarní dekorace.

Velikonoční jarmark
1. 4. 2023, Žižkovo náměstí
První duben se v mnoha zemích světa nese 
v duchu vtipů a nejrůznějších rošťáren. Na Ap-
ríla zaplní naše náměstí Velikonoční jarmark. 
Tradiční trh zpestří koledníci na chůdách, díl-
ničky, dobový dřevěný kolotoč i velikonoční 
vůz s obří slepicí a kohoutem. Jarmark dopro-
vodí dudácká kapela Bedrník, folklórní soubor 
Lipka a Divadlo Kvelb připomene zvyklosti 
a tradice inspirované velikonočním časem. Ve-
selá mysl - půl zdraví.

• AKTUÁLNÍ TIPY
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Jaro v Českých 
Budějovicích
Zimě už snad odzvonilo a České Budějovice se probouzí do jarní nálady. 
Netrpělivě očekávané tradiční události, které ve městě startují jaro, jsou tu 
a vy byste na nich neměli chybět. Pro místní i návštěvníky se chystají čtyři 
zajímavé akce, které se konají v centru města. 

Jarní trhy 30.3.-1.4. 
náměstí Přemysla Otakara II.
Sezónní trhy na hlavním náměstí mají dlou-
holetou tradici a těžko bychom si ve městě 
dokázali příchod jara představit bez nich. Bez-
mála stovka prodejců zde nabízí tradiční lidové 
výrobky nejen s velikonoční tématikou. Na 
trhu naleznete originální ručně vyráběnou ker-
amiku, proutěné, textilní i kožené zboží, pom-
lázky, kraslice, stánky s občerstvením a speci-
alitami a mnoho dalších originálních výrobků. 
Součástí trhů je i odpolední vystoupení míst-
ních kapel a atrakce pro děti.

Staročeské Velikonoce 2.4. 
Piaristické náměstí a Panská ulice
Jednodenní řemeslný trh s kvalitními rukoděl-
nými výrobky má osobitou atmosféru. U něk-
terých stánků vám prodejci dokonce předve-

dou, jak jejich výrobky vznikají a oživí některé 
z již zapomenutých velikonočních tradic. 
Připravena jsou i folklorní taneční a hudební 
vystoupení. 

Velikonoční hrkání a Festival na zemi 
6.4.-14. 4. 
centrum města
Velikonoční hrkání je působivou událostí, která 
do centra Českých Budějovic láká na podíva-
nou s neopakovatelnou atmosférou. Tato 
obnovená tradice se pojí se Svatým neboli 
Pašijovým týdnem a odletem zvonů do Říma. 
Na Zelený čtvrtek se naposledy rozezní zvony 
a varhany, které umlknou až do Velikonoční 
vigilie a jejich místo zaplní dřevěné hrkače, ře-
htačky a klapačky – odtud název „Velikonoční 
hrkání“. Každý den má svůj význam a opírá 
se o křesťanské tradice: čtvrtek – poslední 
večeře, pátek – tesání křížů, rakev, sobota – 

mlha, kouř, neděle – svatba. Velikonoční hrkání 
není jen o průvodu s trakaři. Součástí je také 
symbolické tesání a následná instalace křížů na 
náměstí. Na hrkání bude navazovat čtyřdenní 
festival pouličního umění Festival na zemi, který 
bude doprovázený hudební produkcí.

Mezinárodní den památek 22.4.
centrum města
I v tomto roce se České Budějovice se svým pro-
gramem zapojí do Mezinárodního dne památek, 
který je naplánován na sobotu 22. 4. Letošní 
ročník bude s podtitulem „Moderní architektura 
Českých Budějovic aneb od zlatých šedesátých po 
současnost“. Českobudějovičtí patrioti vám při-
blíží nedávnou historii města na komentovaných 
prohlídkách a přednáškách. Jako každý rok jde 
o velmi vyhledávanou akci, na kterou je třeba si 
bezplatnou vstupenku dopředu rezervovat.

PROGRAM • AKCE

 Turistické informační centrum 

náměstí Přemysla Otakara II. 1/1
370 01 České Budějovice
 386 801 413
 infocb@c-budejovice.cz
www.budejce.cz
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TIP:
Nejen kultuře ale i skvělé gastronomii se 
v Budějovicích daří. Kdo se chce dobře na-
jíst, ochutnat vychlazený Budějovický Bud-
var a prožít místní atmosféru, neměl by 
vynechat návštěvu proslavených Masných 
krámů, jejichž příběh sahá až do 16. století. 
Nebo rovnou zavítejte do návštěvnického 
centra Budějovického Budvaru a nechte se 
provést celou výrobou. Budete svědky celého 
výrobního procesu, od vaření piva a jeho 
ochutnávky, až po návštěvu ležáckých tanků 
a stáčírny lahví. Na komentovanou prohlídku 
je doporučeno, se ale nejprve objednat.

Více v kulturním kalendáři na:

 www.budejce.cz 
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Turistické informační centrum v Hlinsku se těší na 
vaši návštěvu, jeho zaměstnanci vám rádi pomohou 
s výběrem těch nejzajímavějších míst pro váš pobyt, 
ať už se zdržíte na více dní, víkend, nebo dorazíte na 
jednodenní výlet.
V okolí města se nachází pro milovníky pěší turistiky 
množství různých tras a cestiček, poraďte se v info-
centru, která je pro vás ta pravá. To samé platí pro 
výlety na kole, kde vás na cesty zaměstnanci info-
centra zdarma vybaví tištěnými cyklomapami a pří-
mo z infocentra můžete vyrazit na cesty. Objevujte 
krásy Hlinecka, ale pak se vraťte a v infocentru vám 
rádi doporučí některou z místních restaurací, abys-
te se posílili na další zážitky.

Infocentrum sídlí uprostřed Památkové rezervace 
Betlém v růžové chaloupce s č.p. 561. Betlém je 
jednou z expozic Muzea v přírodě Vysočina a náš tip 
na výlet bude právě tam. Lidová architektura, tak 
typická pro tento kraj, je jeho chloubou, a to také 
díky právě tomuto muzeu. Den budete mít nabitý 
zážitky a dozvíte se i něco z historie a u toho si bu-
dete připadat jako v pohádce. Nejedna filmová po-
hádka tu totiž našla zázemí pro natáčení. 

Těšíme se na vás v Hlinsku a přejeme, co nejvíce pří-
jemných zážitků prožitých v našem regionu.

Do Plzně lákáme především na festival světla BLIK 
BLIK, který můžete spojit se zvýhodněnými balíčky 
ubytování letos posledních Plzeňských hotelových 
nocí. Pestrá začíná být nejen nabídka akcí, ale i ko-
mentovaných prohlídek. Vedle pravidelných ko-
mentovaných prohlídek Velké synagogy a plzeňské 
katedrály, se můžete vydat i na zajímavá industriální 
místa. 

Více tipů najdete na našem Facebooku, Instagramu 
nebo webu visitplzen.eu.

Na jaké akce v březnu v Plzni vyrazit?
 
Smetanovské dny
(2. března - 6. dubna)
Během měsíce března a dub-
na Plzeň tradičně rozezní tóny 
klasické hudby. Vyprodané kon-
certy Plzeňské filharmonie do-
kládají, že vážná hudba má svoje publikum i ve 21. 
století. Stejně tak je tomu u jednotlivých akcí festiva-
lu Smetanovské dny, který se v Plzni každým rokem 

koná na počest jednoho z českých nejvýznamnějších 
hudebních skladatelů Bedřicha Smetany. 

DEPO Street Food Market
(18. března)
První letošní oblíbený festival pouličního jídla Street 
Food Market v kreativní zóně DEPO2015 nabídne 
hamburgery, hot dogy, exotickou kuchyni i sladké 
tečky od mistrů street foodu ze všech koutů světa. 
Vstup na akci, která se koná od 10 až do 18 hodin, 
je zdarma.

Festival Jeden svět
(23. - 26. března)
Tématem letošního ročníku festivalu Jeden svět je 
Cena bezpečí. V kulturním prostoru Moving Stati-
on se budou promítat dokumenty, které řeší téma 
nejistoty a hledání bezpečí. Na programu bude na-
příklad dokument o vraždě slovenského novináře 
anebo snímek uvedený ve virtuální realitě, který 
ukazuje škody způsobené rychlou expanzí lidstva.
 
Noční běh pro Světlušku
(30. března)
Rozsvítit konkrétní místa po Plzni bude opět letos 
možné během 11. ročníku Nočního běhu pro Svět-
lušku. Výtěžek ze startovného poputuje stejně jako 
každý rok na konto Světluška - Nadační fond České-
ho rozhlasu, pomáhající nevidomým. Okruh si mo-
hou účastníci zaběhnout jen jednou v kratší podobě 
(3,3 km) nebo rovnou dvakrát (6,6 km).

Jarní vánek na Hlinecku
Podnebí kolem Hlinska dokáže být docela drsné, ale když 
zavládne jaro, to si nesmíte nechat ujít. Ideální tip na výlet pro 
celou rodinu.

 Turistické informační centrum Hlinsko

Čelakovského 561, 539 01 Hlinsko
 731 697 418
 ic@hlinsko.cz
www.hlinsko.cz
www.ic-hlinsko.cz
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Jaro v Plzni? Za chviličku!
Přestože zima možná ještě neřekla svoje poslední slovo, začátek 
března už v Plzni bereme jako předzvěst jara. Přibývá zajímavých 
akcí a pohodovější počasí láká k výletům. 
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Butterfly 
jarní motýlek 
uprostřed přírody

•  4*hotel

•  výhodné ubytování se snídaní

•  skvělá poloha v centru Mariánských 
Lázní

•  parkování v podzimních garážích

•  fitness koutek

•  vstup do bazénu, sauny, whirpoolu 
a poolbaru zdarma pro všechny hosty

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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Muzeum středního Pootaví 
Muzeum středního Pootaví v měsíci březnu zahajuje výstavou obrázků 
Ivy Hüttnerové.

Obrázky – Iva Hüttnerová
2. 3. – 23. 4.
Výstavní sály muzea

Vernisáž: 
1. 3. | 16.00 h | zazpívá Hana Křížková

Obrázky pražské malířky a herečky Ivy Hüttnero-
vé. Vystudovala DAMU a je sběratelkou starých 
předmětů z domácností a její romantický pohled 
na svět kolem nás a na idylku „starých dobrých 
časů „ se odráží i v jejich obrazech i grafikách. 

Jsou plné drobných lidských příběhů, pohody 
a laskavého humoru dob dávno minulých. 
Její díla jsou zastoupeny v mnoha soukromých 
sbírkách, ale i v expozicích naivního umění v za-
hraničí.

HRADNÍ PALÁC
V roce 2022 jsme otevřeli zcela nové a zcela uni-
kátní expozice. Ty představují pět hlavních oblastí, 
které jsou pro město Strakonice typické: textilní 
výrobu, průmyslovou výrobu ČZ (zbraně, mo-
tocykly, současný výrobní program), dudáckou 
a loutkářskou tradici. V  prostorách bývalé komen-
dy maltézského řádu pak vznikla expozice věno-
vaná historii a současnosti tohoto řádu ve spojení 
s historií města. Při realizaci expozic se nezapomí-
nalo ani na děti a různé interaktivní prvky, které 
jim pobyt v prostorách muzea zpříjemní. Součástí 
prohlídky jsou i dva animované filmy, které zjedno-
dušenou formou představují příchod johanitů do 
Strakonic a vývoj hradu od 12. století.

Otevíráme 1. 3. 2023.

Stálé expozice
I. prohlídkový okruh – expozice řádu maltézských 
rytířů, kapitulní síň a přilehlý ambit
Vstupné: 60/30 Kč
II. prohlídkový okruh – expozice historie textilní 
výroby, dud a dudáctví, loutek a loutkářské tradi-
ce, motocyklů a zbraní značky ČZ, černá kuchyně 
a vyhlídková věž Rumpál
Vstupné: 80/40 Kč
Vstupné I. + II. okruh: 110/55 Kč

1. 3. – 30. 12. / úterý - neděle / 9.00 – 17.00 h

Hrad Strakonice otevírá sezónu

20
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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.
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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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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.

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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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

Ochutnejte jaro
na Šumavě
Těšíte se na jaro, kdy příroda opět vykoná své zázraky? Nová svěží zeleň, 
rozkvětlé lesy i louky, voňavý vzduch. To vše pro pobyt na Šumavě platí 
několikanásobně. Vyberte si některý z mnoha relaxačních pobytů a osvěžte 
své tělo i mysl.    
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25.3.  BITVA U SUDOMĚŘE
Letos uplyne 603 let od slavné bitvy u Sudoměře, 
jedné z nejslavnějších bitev našich dějin. V tento 
den k rybníkům Markovec a Škaredý přitáhnou
s vozy husité, pronásledováni křižovníky
ze Strakonic a železnými pány z Písku. Diváci pak 
uvidí strhující příběh, kdy Jan Žižka s hrstkou 
husitů slavně zvítězí nad jízdou křížovníků
a katolických pánů. Rekonstrukce začínají
od 14:00 a od 16:00. V 10:00 bude zahájení
a v 13:00 pietní akt u památníku Jana Žižky.
V bitvě se můžete těšit krom husitských vozů 
také na více než 200 bojujících a obrněné jezdce. 
Po celý den bude probíhat zajímavý program. 
Krom dobového tábora a tržiště uvidíte 
šermířské souboje, rytíře na koních, krásné 
tanečnice i sokolníka. Zahraje i historická kapela. 
Budou také hry pro děti jako střelby ku ptáku, 
boj na kládě a dřevěný klikotoč.

VSTUPNÉ:
Plné – 150,-
Zlevněné – 80,-
Rodinné – 350,-

WWW.BITVAUSUDOMERE.CZ
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  KŘÍŽOVKA / OSMISMĚRKA

„Poslouchej mě synu, s mámou jsme se rozhodli, že se
po čtyřiceti letech manželství rozvedeme. Prosím tě,

vysvětli to i své sestře. Já to nedokážu!” Syn okamžitě
volá sestře a o hodinu později volá zpět otci. Syn říká:

„Přijedeme i se sestrou na Velikonoce! Popovídáme si.”
Otec položí telefon a říká manželce: „Tak děti přece jen

přijedou na Velikonoce. Ale co si . . . (tajenka)?”

Ptá se Pepíček pana faráře: „Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o Velikonocích
do Říma?“ „Ano, to je pravda.“ „ Ach jo, tak . . . (tajenka).“

BÍLÁ, BOREČ, BRDY, BŘEZOVÁ, BUČÍ, CÍTOV, ČEPÍ,
ČKYNĚ, DAVLE, EVAŇ, HEJNICE, HOLEŠOV, HROB,
HRONOV, IVAŇ, JABLUNKOV, KÁCOV, KBEL, KLUKY,

KOPŘIVNICE, KOSMONOSY, KRALOVICE, KŘEČ,
KTIŠ, KYJOV, LEVÍN, LHOTA, LIPÍ, LÍSKY, LITVÍNOV,
LKÁŇ, LUBNÁ, LUTÍN, LUŽE, LUŽNÁ, MAŘÍ, MOST,

MŠEC, NIVA, ONŠOV, OSEK, OTÍN, PÁTEK, PÍŠŤ, RÁBY,
ROHY, RUDNÁ, ŘEPÍN, ŘEPOV, SÁNY, SBĚŘ, SEMILY,

SKÁLA, SLUP, SRNÍ, UNÍN, ÚSOV, ÚŽICE, VÁPNO,
VRDY, VSETÍN, ZVOLEN, ŽÁKY, ŽLEBY

Znění tajenky z minulého čísla: „všechno manželovi řeknu“
Výherci: Miloslava Kárová, Rudolf Valeška, Michaela Vršecká 

Znění osmisměrky z minulého čísla: „já bych byl v tom pytli“
Výherci: Jaroslava Korpášová, Daniela Petrtýlová, Ivo Káňa

Výherci soutěže Velké Dářko: René Spudich, Pavla Strnadová 

Výherci soutěžního kvízu s lyžařskými areály: Monika Bačová, Vlastimil Řehořek

Výherce soutěže Krkonoše pobyt: Blanka Slavíková

Ptá se Pepíček pana faráře: „Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o Veliko-
nocích do Říma?“ „Ano, to je pravda.“ „ Ach jo, tak “. . . (tajenka).

Italsky
„reliéfní“

1. díl
tajenky

Kozáčtí
náčelníci

tá, azalka,
štace, Asasa, 
BOPO, anž,
Honzin, khen

 

Umělý
člověk Říčka

Filmová
hvězda

Třebíčský
podnik

Tatarský
náčelník

2. díl
tajenky

SPZ
Litoměřic

Obléci

Turecký
četník

Kladné
elektrody

Domácky
Květoslava

Směsice

Rumunsky
„záchvat“

BÍLÁ, BOREČ, BRDY, BŘEZOVÁ, BUČÍ, CÍTOV, ČEPÍ, 
ČKYNĚ, DAVLE, EVAŇ, HEJNICE, HOLEŠOV, HROB, 
HRONOV, IVAŇ, JABLUNKOV, KÁCOV, KBEL, KLUKY, 

KOPŘIVNICE, KOSMONOSY, KRALOVICE, KŘEČ, 
KTIŠ, KYJOV, LEVÍN, LHOTA, LIPÍ, LÍSKY, LITVÍNOV, 
LKÁŇ, LUBNÁ, LUTÍN, LUŽE, LUŽNÁ, MAŘÍ, MOST, 

MŠEC, NIVA, ONŠOV, OSEK, OTÍN, PÁTEK, PÍŠŤ, RÁBY, 
ROHY, RUDNÁ, ŘEPÍN, ŘEPOV, SÁNY, SBĚŘ, SEMILY, 

SKÁLA, SLUP, SRNÍ, UNÍN, ÚSOV, ÚŽICE, VÁPNO, 
VRDY, VSETÍN, ZVOLEN, ŽÁKY, ŽLEBY

„Poslouchej mě synu, s mámou jsme se rozhodli, že se 
po čtyřiceti letech manželství rozvedeme. Prosím tě, 
vysvětli to i své sestře. Já to nedokážu!” Syn okamžitě 
volá sestře a o hodinu později volá zpět otci. Syn říká: 
„Přijedeme i se sestrou na Velikonoce! Popovídáme si.” 
Otec položí telefon a říká manželce: „Tak děti přece jen 
přijedou na Velikonoce. Ale co si  ?”... (tajenka)

Jenž
(zast.)

3. díl
tajenky Rozkoš

Svatebča-
né (nář.)

Japonská
lovkyně

Kapesné

Zastávka
(obecně)

Cizí muž.
jméno

Etiopské
sídlo

Tvrdý
chlup

Papou-
šek

Slovensky
„ve“

Honzík

Plaz

Kutálet

Čin
(bás.)

Thaj. jed.
délky

Mravouka

Rychlostní
stupeň

Louky
(bás.)

Kaprovitá
ryba

Citoslovce
trubky

Triky

Prk. strop.
(nář.)

Prvek
(Tm)

Inic. sklad.
Dvořáka

Mít
znalosti

Setina
hektaru

Sacharid
(hlaváček)

4. díl
tajenky

Pokojová
rostlina Atletický

povrch

Krátké
kabáty

Hypnotický
stav

Povzdech

Rozsudek

Inicály
Redforda

Nástroje
sekáčů

Kovati

Lenivý
jedinec

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

Ptá se Pepíček pana faráře: „Je to pravda, velebný pane, že všechny zvony letí o Veliko-
nocích do Říma?“ „Ano, to je pravda.“ „ Ach jo, tak “. . . (tajenka).
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Honzin, khen

 

Umělý
člověk Říčka
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elektrody

Domácky
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„záchvat“

BÍLÁ, BOREČ, BRDY, BŘEZOVÁ, BUČÍ, CÍTOV, ČEPÍ, 
ČKYNĚ, DAVLE, EVAŇ, HEJNICE, HOLEŠOV, HROB, 
HRONOV, IVAŇ, JABLUNKOV, KÁCOV, KBEL, KLUKY, 

KOPŘIVNICE, KOSMONOSY, KRALOVICE, KŘEČ, 
KTIŠ, KYJOV, LEVÍN, LHOTA, LIPÍ, LÍSKY, LITVÍNOV, 
LKÁŇ, LUBNÁ, LUTÍN, LUŽE, LUŽNÁ, MAŘÍ, MOST, 

MŠEC, NIVA, ONŠOV, OSEK, OTÍN, PÁTEK, PÍŠŤ, RÁBY, 
ROHY, RUDNÁ, ŘEPÍN, ŘEPOV, SÁNY, SBĚŘ, SEMILY, 

SKÁLA, SLUP, SRNÍ, UNÍN, ÚSOV, ÚŽICE, VÁPNO, 
VRDY, VSETÍN, ZVOLEN, ŽÁKY, ŽLEBY

„Poslouchej mě synu, s mámou jsme se rozhodli, že se 
po čtyřiceti letech manželství rozvedeme. Prosím tě, 
vysvětli to i své sestře. Já to nedokážu!” Syn okamžitě 
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P C Ň L L Í C E Ž
Ř E Í A P E M Á H
I N N I V A Š V Ň
V Í L K Ř E Č O A
N V N Í P E Ř Z V
I E Y D R V L E I
C L H O T A Í Ř M
E I B R D Y S B K
Ě T L P K B K E L
N V U Á Ň Á Y J U
Y Í Ž T Á R P A K
K N N E K U N B Y
Č O Á K L D Í L A
E V S S Á N B U L
C S U M R Á O N S
I E N S O V R K E
V T Í S H N H O M
O Í N K Y J O V I
L N E Á Ř Ě B S L
A Í L L D Í Á V Y
R T O A L O O Č Ř
K U V Á P N O E N
B L Z Í O Š P P O
E C Š R V O T Í C
L Ť H E V V O S Ú

Nečekejte na nákup vstupenek ve frontě! 
Zakupte si vstupenky pohodlně online.

Vstupenky nemusíte tisknout. Při vstupu
se prokážete vstupenkou v mobilu.

Vstupenky je možné zakoupit předem

Načtěte kód pro nákup vstupenky 

V parku Mirakulum na vás čeká již jedenáctou sezónu 
mnoho různorodých atrakcí a vyžití. V parku nalezne-
te lesní město, kontaktní zoo, obří trampolíny, lanová 
centra, podzemní chodby, farmu, autodrom a také 
mnoho novinek. Po velkém úspěchu rozšíříme během 
sezóny i velmi oblíbenou atrakci velké houpačky, 
které jsou zavěšené ve výšce 12 metrů a mají kmit 
kolem 20 metrů. Další novinkou atrakce Vertiko. 
Jedná se o několikapatrovou atrakci, kde děti mohou 
šplhat po šikmých rampách, zdolávat lanové a 
balanční překážky nebo se sklouznout po parádních 
tobogánech. Samozřejmostí je široká nabídka občer-
stvení-od smažených jídel po jídla hotová. V parku je 
dostatek stínu, laviček a především velmi oblíbená 
zóna Vodní svět-unikátní vodní dílo, které nestojí na 
principu koupání, nýbrž hry s vodou.

Park kromě zábavy rozšiřuje nenásilnou formou vědomosti o přírodě. 
Dále se můžete procházet v naučných zahradách, kde jsou k vidění 
bylinky a zemědělské plodiny, na naučné lesní stezce zase určovat 
stopy lesních zvířat nebo rozpoznávat různé druhy stromů. Velmi 
oblíbenou zónou je i Autodrom Rolly Toys, kde si děti zajezdí na 
odrážedlech a šlapadlech, prozkoumají hasičské auto, které vydává 
autentické zvuky a svítí. Podobný koncept zóny pro nejmenší je i 
Farma, kde jsou věrné kopie zvířat a děti si zde mohou vyhřebelcovat 
koně nebo podojit kravičku. Najdete u nás také prostory jako je 
kaple, moštárna a grilovací plácky, kde můžete uspořádat rodinné 
oslavy a firemní akce. Zkrátka park Mirakulum je světem zábavy, 
poučení ale i odpočinku a relaxace.

Největší rodinný park v České republice je Park Mirakulum ve středočeských
Milovicích. Od svého otevření v roce 2012 nadchl již miliony návštěvníků. 

V parku na Vás čeká 12 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit s množstvím 
nápaditých herních prvků. Mirakulum letos otevírá na Velikonoce 6. dubna 2023!

Park Mirakulum zahajuje

sezónu již na Velikonoce!

6.4.2023

ParkMirakulum park_mirakulummirakulum.cz
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