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Schématické uspořádání informací přispívá
k rychlejší orientaci v konkrétních nabídkách,
které můžete využít nejen v sezóně 2019.
Systém piktogramů charakterizuje zaměření nabídek
v tomto katalogu a jejich dostupnost.
Platné značky jsou znázorněny barevně.

Tento KAPesní KAtalog volného času je aktuální inspirací, míříte-li do PŘÍRODY.
Se začátkem turistické sezóny 2019 vám v edici KAPKA opět nabízíme nápady
na výlety a tipy k aktivnímu prožívání volného času pod širým nebem.
Deváté vydání KAPKY PŘÍRODY, které právě držíte v ruce, vám usnadní přípravu
vašeho vlastního programu při poznávání zajímavých míst naší republiky.
Přinášíme vám pomůcku pro plánování výletů, škol v přírodě, exkurzí
a doplňkových vzdělávacích programů v oblasti poznávání přírody, šetrného
cestovního ruchu, citlivého přístupu k přírodě a zdravého způsobu života.
Náš praktický soubor turistických a kulturních nabídek včetně zájmových
a tvořivých aktivit je vhodný pro všechny generace – rodiny s dětmi, skupiny
i jednotlivce, kterým není lhostejné naše životní prostředí.
KAPKU PŘÍRODY získáte ve vybraných volnočasových zařízeních, v základních
a specializovaných školách, turistických a přírodovědných klubech, v zájmových
organizacích, na některých akcích, v informačních střediscích pro turistickou
veřejnost nebo u našich partnerů. Katalog si můžete také individuálně objednat
z domova či ze zaměstnání na www.in-prague.cz

HLAVNÍ ZAMĚŘENÍ, ZEJMÉNA ROZVÍJÍ A VYUŽÍVÁ:
hlavu, mozkové závity / poznávání, muzea, galerie, hrady, zámky, knihy
ruce, manuální zručnost / tvorba, interaktivní akce, hry
nohy, fyzická aktivita / turistika, výlety, procházky
Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

srdce, podpora / dobročinné akce, veřejně prospěšné aktivity

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:
přírodní zajímavosti, zoo, ekologie, bioprodukty
Product Name
Product Description

kulturní vyžití, památky, divadlo, výstava, akce
poučení, muzeum, exkurze, vzdělávání
sport a pohybové hry, akce
ubytování
občerstvení
možnosti nákupů

OBSAH

VEŘEJNĚ
PROSPĚŠNÁ
ČINNOST, NADACE
str. 4

INFORMACE, SLUŽBY
A UBYTOVÁNÍ

DOSTUPNOST NABÍDKY, PŘÍSTUP:
vlak – nádraží do 1 km

Kvízové otázky
tvoří
čtenářskou soutěž
(více na str. 23).

str. 21 – 23

KULTURNÍ
A TURISTICKÉ CÍLE

Doporučujeme vám, abyste si před návštěvou objektů a využitím služeb ověřili aktuálnost
informací na internetových stránkách, které jsou zveřejněny u jednotlivých prezentací
nebo prostřednictvím ADRESÁŘE VOLNÉHO ČASU na www.kapesnikatalogy.cz

str. 5 – 10

VÝCHOVA, VZDĚLÁVÁNÍ,
KREATIVNÍ ČINNOSTI,
HRY, AKCE
str. 11 – 20

autobus – zastávka do 1 km
městská hromadná doprava,
zastávka do 300 m

P

parkoviště

KAPesní KAtalog
volného času pro ty,
kdo míří do PŘÍRODY

R
Orientační polohu míst
z katalogu zjistíte pomocí mapky
na zadní straně obálky.

sezóna 2019

NEPRODEJNÉ, určeno k volnému odběru.
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vhodné pro cyklisty
možnost vstupu se psem
bezbariérový přístup (kočárky, handicapovaní)
III.-X.

využitelnost nabídky, OTEVŘENO (měsíce)

poznámky

Souřadnice uvedené u celostránkových
prezentací určují přesnou polohu místa.
Budete-li pro svou navigaci
potřebovat jiný formát souřadnic,
můžete použít převodník, například:
www.vyletypocesku.cz/gps

E-mail: in-prague@in-prague.cz,

www.in-prague.cz

Děkujeme všem zúčastněným partnerům za poskytnutí podkladů a podporu tohoto projektu.
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ČSOP

Product Name
Product Description

I.-XII.

ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ

Český svaz ochránců přírody, největší
spolek v ČR zabývající se ochranou přírody
a krajiny letos slaví 40 let! Nabízí smysluplné využití volného času při praktické pomoci naší přírodě,
např. kosení luk či péči o studánky. Zve vás na naučné
stezky, vycházky, exkurze či do ekocenter s bohatým
programem. Můžete se zapojit do programů Živá
zahrada, Ukliďme svět! nebo navštívit některou
z ekoporaden. Místní organizace má po celé republice.

R

Český svaz ochránců přírody, Michelská 5, 140 00 Praha 4
Tel.: 222 516 115, 222 511 496, E-mail: info@csop.cz , www.csop.cz

Product Name

Vydejte se prozkoumat sopečné vrcholky Českého středohoří.
Zdolejte největrnější Milešovku, sousední Lovoš, osamělé Sedlo,
bájný Říp nebo tajemný Boreč. Jsou jich tu desítky – na řadě z nich na
vás čekají i hradní zříceniny.
Krásy této krajiny můžete objevovat i ze sedla kola. Labská stezka
v Ústeckém kraji vás zde zavede ze Štětí do malebné Roudnice nad Labem, do
královských Litoměřic a Portou Bohemicou do Ústí nad Labem. Dále stezka pokračuje
do Děčína, odkud projedete unikátním Labským kaňonem do Dolního Žlebu a poté až
do Německa. Objevte krásné okolí Labské stezky v Ústeckém kraji.
19

Která hora v ČR je považována za největrnější?

7 9–20 1 9

Product Description

NAP

Nadace Partnerství vznikla roku 1991
a za více než 20 let se z ní stala největší
česká environmentální nadace. Inspirujte
se v environmentálním centru Otevřená zahrada
v srdci Brna. Najdete u nás výukovou zahradu čtyř
živlů a bývalou klášterní Boromejskou zahradu. Přijďte
se k nám toulat, zahrát si s dětmi hry na interaktivních
stanovištích, prozkoumat malou městskou farmu
či si užít kouzelnou bylinkovou zahradu.

OTEVŘENÁ
ZAHRADA

Destinační agentura České středohoří, o.p.s.
Komenského 748/4, 412 01 Litoměřice, Tel.: 412 871 140,
E-mail: info@ceskestredohori.info, www.stredohori.cz

Product Name
Product Description

IV.-X.

VERONICA
HOSTĚTÍN

K

Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
Tel.: 515 903 111, otevrenazahrada@nap.cz, www.otevrenazahrada.cz

Centrum Veronica Hostětín se věnuje
ekologickému vzdělávání dětí i dospělých, pracuje i s handicapovanými, pořádá
akce pro veřejnost. Podporuje místní ekonomiku,
rozvíjí tradice a chrání životní prostředí. Zveme vás
do Zážitkové přírodní zahrady i na ochutnávku
biomoštu. Ubytujeme vás v ekopenzionu, který žije
ze slunce. Vydejte se do ekologické obce Hostětín
a relaxujte v magické krajině Bílých Karpat.

LOUNY

Product Description

I.-XII.

N

Product Description

ZO ČSOP Veronica / Centrum Veronica Hostětín, Hostětín 86, 687 71 Bojkovice
Tel.: 572 630 670, 608 426 029, E-mail: hostetin@veronica.cz, www.veronica.cz

MLADÍ OCHRÁNCI
PŘÍRODY

Product Name

Mladí ochránci přírody jsou celostátním spolkem dětí, mládeže a všech,
kdo mají mladé srdce a není jim lhostejná
příroda. Naše oddíly se setkávají na schůzkách,
výpravách do přírody a táborech.
Pro všechny pořádáme soutěže Minuta pro Zemi
a Příroda objektivem. Každoročně pátráme po
projevech jara na akci Hledání jara, dlouhodobě
mapujeme přírodní zdroje vody...

Jak se jmenuje první zahradní město v Rakousku-Uhersku?

Městské informační centrum Louny, Pražská 95, 440 01 Louny
Tel.: 415 621 102, E-mail: info@mulouny.cz
www.louny.eu

Product Description

I.-XII.
Product Name

R

I.-XII.

Ochutnejte Lounské středohoří. Necelých 60 km od Prahy leží
město Louny, které se může stát vaší základnou pro krátké i dlouhé
výlety do okolí. Vydejte se na cyklotrasy Za geniem loci (kolem
tajemných míst a kamenů) a Do kraje zlatavé opuky (kraj chmele).
Nebo můžete vyrazit na sever do tzv. Lounského středohoří, ochutnat místní
výrobky na kozí a ovčí farmě a zapít je lahodným mokem ze zdejších vinařství
či minipivovarů. Většina turistických zajímavostí je přístupná celoročně, kopečky jsou
pokaždé jiné a krásné. Milovníci adrenalinových zážitků se mohou na jeden den stát bačou,
vyzkoušet paragliding či plavbu na řece Ohři.
Louny však nabízejí i unikátní architektonické skvosty. Procházka městem spojená
s ochutnávkou léčivých pramenů návštěvníkům poskytne nevšední zážitky.
Můžete si zakoupit Gotický turistický balíček nebo domluvit prohlídky s průvodcem.

Product Name

Product Name

F

Mladí ochránci přírody, Dittrichova 9, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 912 466, E-mail: cdm@emop.cz, www.emop.cz

Product Description
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LOVOSICE

PEVNOST
TEREZÍN

Lovosice leží v malebné rovině na levém břehu
Labe, na samém úpatí Českého středohoří. Město je
proslulé svou protáhlou dispozicí, která dala vzniknout
úsloví dlouhý jako Lovosice.
Hlavními pamětihodnostmi města jsou budovy současné
i bývalé secesní radnice postavené v roce 1907, renesanční zámek ze 2. poloviny 16. století a barokní kostel sv. Václava.
Perlou v samém centru města je Pfannschmidtova vila, kde se konají
koncerty, přednášky a nejrůznější výstavy.
Díky své poloze jsou Lovosice ideálním výchozím bodem pro výlety do okolí – do
krajiny vyhaslých sopek. Přirozenou dominantou města je hora Lovoš, na jejíž
vrchol vede naučná stezka. Mezi další vyhledávané turistické cíle patří Oparenské
údolí s cyklostezkou Most – Doksy, či nejvyšší hora Českého středohoří Milešovka.
Na vrcholu je od roku 1905 meteorologická observatoř. V okolí Lovosic naleznete
i řadu hradů a zámků. Po celý rok se v Lovosicích koná řada kulturních, sportovních
a společenských akcí – koncerty, festivaly, letní kino, poutě, velké vinařské akce
a slavnosti. Najdete tu také rozsáhlý sportovní areál.
Více o městě a jednotlivých akcích na www.mestolovosice.cz.

Odhalte zapomenutá tajemství a krásy terezínské pevnosti, jediné
svého druhu v České republice.
Projděte se jedinečnou barokní krajinou vytvořenou člověkem, kde
se snoubí mohutné hradby a podzemí důmyslné bastionové pevnosti
s lužními lesy, loukami a vodou. Díky tomuto unikátnímu spojení je dnes
Terezín místem, kam se vrací stále víc chráněných druhů živočichů.
Užijte si procházky po promenádní cestě kolem pevnosti, malebné výhledy na České
Středohoří nebo třeba prohlídku podzemních chodeb. Terezínskou pevnost si můžete
pohodlně projít po zelené turistické trase z Bohušovic do Litoměřic.
Pro sezónu 2019 připravujeme novou naučnou stezku.
Co krylo pevnost
ze severní
a jižní strany?

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Městské informační centrum Terezín, Dukelských hrdinů 43, 411 55 Terezín
Tel.: 775 711 881, E-mail: info@terezin.cz, FB: TerezinMestoZmeny
www.terezin.cz

P
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www.mestolovosice.cz

F

Žatec – královské město s Chrámem chmele a piva, prochází tudy i Krušnohorská pivní
stezka, která spojuje Čechy se Saskem
www.infozatec.cz, www.chchp.cz
Jáchymov – lázeňské městečko pod Klínovcem, Královská mincovna, Štola č.1,
zázemí pro výlety do Krušných hor
www.mestojachymov.cz
Praha – dvě botanické zahrady, 24 národních přírodních rezervací a památek,
SEV Toulcův dvůr, naučné stezky...
www.praha-priroda.cz
Tábor – historické město s podzemím, hrad Kotnov, zoologická i botanická zahrada,
www.visittabor.eu
rybník Jordán, vodácký sport na řece Lužnici… 
Nové Město na Moravě – metropole běžeckého lyžování, městská památková zóna,
www.nmnm.cz
Horácké muzeum s expozicemi lyží, minerálů…
Kroměříž – hanácké Athény zdobí i Podzámecká zahrada a Libosad (Květná zahrada),
uvedené na seznamu světového dědictví UNESCO
www.kromeriz.eu
Frýdek-Místek, město plné památek v srdci Lašska, kde máte Lysou horu na dosah,
je ideální základnou k výpravám do Beskyd
www.visitfm.cz
Jeseník – město v krajině čistého vzduchu a přírodních léčivých pramenů,
jeskyně, vodopády, chráněná krajinná území v okolí 
www.jesenik.org
Žamberk – brána Orlických hor, výletní okruh městem (8,5 km) pro pěší,
cyklisty i dětské kočárky, letáčky dostanete v infocentru
www.zamberk.cz
Náchod - město se zámkem ze známé písničky, blízké Adršpašsko-teplické skály,
vojenská pevnost Dobrošov...
www.mestonachod.cz
Doksy a Máchovo jezero – ráj pro pěší, cykloturisty i sportovce, romantické krajině
s přírodní rezervací dominuje hrad Bezděz
www.doksy.com
Kokořínsko – řada bizarních přírodních i lidmi opracovaných pískovcových útvarů
v okolí romantického hradu Kokořín, Cinibulkova stezka 
www.kokorin.cz

Která hora
tvoří přirozenou dominantu
Lovosic?

Informační centrum Lovosice
Osvoboditelů 48/55, 410 02 Lovosice
Tel.: 416 571 174
E-mail: info@meulovo.cz

P

F
souřadnice GPS:
50°30'56.138"N,
14°2'59.107"E
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PODĚBRADY

ZÁMEK MNÍŠEK

V samotném srdci Poděbrad najdete zámek, kolonádu a rozlehlý
park. Toto moderní lázeňské město nabízí svým návštěvníkům nejen
léčebné procedury a wellness pobyty, ale také spoustu aktivit pro
volný čas. Pro cyklisty jsou po obou březích Labe nenáročné cyklotrasy,
které jsou vhodné i pro vyznavače in-line bruslení. Pěší návštěvníky bezpochyby
potěší příjemné procházky po kolonádě, parkem či lužními lesy a na své si zde
přijdou i milovníci historie a výborné zmrzliny.
Přes léto se ve městě koná mnoho kulturních, společenských a sportovních akcí, které
lákají do Poděbrad tisíce návštěvníků.

Zámek Mníšek pod Brdy nově otevřel terasovitou část zahrady.
Chcete se projít kolem zámku až ke hrázi rybníka? Objevit skrytá
POD BRDY
zákoutí? Spatřit zámek z netypických úhlů? Nebo nakouknout do saly
terreny? Pak je toto místo přímo pro vás. Po romantické procházce navštivte
zámecké komnaty na dvou trasách s interiéry z baroka i první republiky,
vyhlídku z hodinové věže nebo programy pro děti. Rodiny s dětmi mohou navštívit
například oblíbené Prohlídky s královnou Elsou, Pohádkové prohlídky o zámeckých
strašidýlkách, Kouzelné sklepení nebo výtvarný ateliér. V zahradě a předzámčí se i letos
budou konat mnohé kulturní akce. Úplnou novinkou je Časohled aneb historií tam i zpět,
který proběhne 6. 7. 2019 a nabídne dobovou kuchyni, hudbu, uniformy i zbraně. Potkáme
barokní rytíře a šermíře i prvorepublikové strážníky a četníky. Dále se těšme na tradiční
Velikonoční veselici 20. 4., Hradozámeckou noc 31. 8. a koncerty i divadla na letní scéně.

Product Name
Product Description

Kde se v Poděbradech nacházejí cyklotrasy?

Jak se jmenuje letošní nová akce na Mníšku?

P
I.-XII.

B

Městské kulturní centrum Poděbrady, Jiřího nám.1, Tel.: 325 612 505
Turistické informační centrum, Jiřího náměstí 19, Tel.: 325 511 946
290 01 Poděbrady, www.ipodebrady.cz, www.pruhpolabi.cz

Státní zámek Mníšek pod Brdy
Náměstí F. X. Svobody 1, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 318 590 261, E-mail: mnisek@npu.cz, www.zamek-mnisek.cz

B
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NOVÁ
BYSTŘICE

Město Nová Bystřice - brána České Kanady a její okolí přímo
svádí k procházkám krásnou přírodou. Takřka na každém rohu má
co nabídnout – například uprostřed lesů, 4 km západně od Nové
Bystřice, najdete lesní hotel Peršlák. Před ním leží Kámen republiky.
Roku 1938 tu členové Stráže obrany státu vytvořili z pískovce podobu
tehdejší ČSR s nápisem 21/5 1938 Naše je a naše zůstane!
Ještě dál, na soutoku Koštěnického a Červeného potoka leží nejsevernější bod
Rakouska. Na malinkém poloostrůvku s hustými smrky spatříte kamenný patník Ö VI 29.
Asi po 600 m proti proudu Červeného potoka dojdete k lávce, která nese jméno Most do
údolí lásky – do padesátých let minulého století tu byl kamenný most, který dlouhá léta
spojoval rakouskou vesničku Haugshlag s českou osadu Nové Mlýny.

Ctěnice najdete severovýchodně od historického centra Prahy.
Zámek Ctěnice byl vystavěn v polovině 16. století na místě původní
gotické tvrze, jejíž historie sahá k roku 1372. V roce 1993 se stal zámek
včetně hospodářských budov a parku majetkem hlavního města Prahy
a v letech 1997 – 2004 prošel celý areál rozsáhlou rekonstrukcí. Po převzetí do
správy Muzeem hlavního města Prahy (2012) získal novou náplň – stal se místem
prezentace řemesel a tradiční lidové kultury. V zámeckých sálech byla umístěna expozice
o historii profesního sdružování řemeslníků od středověku až po současnost, Řemesla
v pořádku. Další expozice pojednávají o historii zámku a obce Vinoře. Určitě za návštěvu
také stojí ojedinělá expozice Nádraží Praha-Těšnov, provoz obnoven, model dnes již
neexistujícího nádraží ve velikosti H0 s digitálně řízeným kolejištěm v měřítku 1:87.
Zámek je obklopen parkem, který je od jara do podzimu častým cílem výletů rodin s dětmi.

ZÁMECKÝ AREÁL

CTĚNICE

Product Name
Product Description

P
I.-XII.

P

Co bylo původně v dnešním lesním hotelu Peršlák?

Co se označuje výrazem POŘÁDKY?

Turistické informační středisko Nová Bystřice
Mírové nám. 54, 378 33 Nová Bystřice
Tel.: 384 386 909, E-mail: info@novabystrice.cz, www.novabystrice.cz

Zámecký areál Ctěnice, Bohdanečská 259/1, 190 17 Praha 9 – Vinoř
Tel.: 286 001 366, E-mail: ctenice@muzeumprahy.cz
www.muzeumprahy.cz
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LÁZNĚ
BOHDANEČ

Vybrali jsme pro vás akce, na kterých se setkáte s přírodou.
AKCE
Pobaví či poučí všechny generace a mohou vás inspirovat
k návštěvě nejrůznějších míst naší republiky.
Před cestou si na internetu nebo telefonicky ověřte aktuální údaje.
Termíny, místa i jednotlivé akce mohou pořadatelé kdykoli změnit.
Kamkoli se vydáte, přejeme vám hodně radosti a jen samé příjemné zážitky.

Poklidné město v blízkosti Pardubic se rozvinulo na přelomu
15. a 16. století, kdy tu majitel pardubického panství Vilém z Pernštejna vybudoval unikátní Pernštejnskou rybniční soustavu, čítající
tehdy 300 rybníků. Byla napájena z řeky Labe umělým Opatovickým
kanálem, který slouží svému účelu dodnes. Tradice rybníkářství v Bohdanči
přetrvala, podzimní výlovy přitahují zájemce z celého okolí. V 19. století zde založil
místní rodák Jan Veselý slatinné lázně, které rekreační charakter města ideálně doplňují.
Rovinatý kraj a krásná příroda vybízejí k procházkám, cyklistice po značených trasách či
k projížďkám na koni, zákoutí Opatovického kanálu lákají k romantické plavbě.

Zahájení hlavní návštěvnické sezóny – komentované prohlídky, kočárovna, rozhledna
Národní hřebčín Kladruby nad Labem, 30.3.
www.nhkladruby.cz
Motýlí cestovatelé – výstava tropických motýlů ve skleníku Fata Morgana
Botanická zahrada hl. m. Prahy v Troji, 11.4. – 26.5.
www.botanicka.cz
Velikonoce na Valašsku – lidové kroje, zvyky, zábavy, tradiční řemesla i pochoutky
Dřevěné městečko VMP Rožnov pod Radhoštěm, 18. – 21.4.
www.vmp.cz
Den Země – ekologicky zaměřený naučně soutěžní program
Zoopark Chomutov, 20.4. 
www.zoopark.cz
Den Země s Akademií věd – sopky, zemětřesení, meteorologie, pozorování slunce
dalekohledem, geopark..., program pro školy, Praha, 26.4. 
www.ig.cas.cz
Den s Máchou – každoroční program pro všechny zamilované dvojice
v Praze na Petříně, 1.5.
www.muzeumprahy.cz
Rezervace Soos – pozůstatky slaného jezera, vývěry minerálních pramenů (NPR),
muzejní úzkorozchodná dráha, jízdy 1.5. – 15.9.
www.muzeum-frantiskovylazne.cz
Lipno Dragon Boat Race 2019 – závod dračích lodí a zahájení letní turistické sezóny
s bohatým programem, Camping Lipno Modřín, 18. – 19.5.
www.lipno.info
Dětský den s myslivostí – program pro veřejnost v Naučném středisku ekologické
výchovy, Kladno – Čabárna, 1.6.
www.nsev-kladno.cz
EUROPAMARATHON Görlitz-Zgorzelec 2019 – 16. ročník běhu přes dvě země, různé
trasy i pro koloběžky a in-line, Německo a Polsko, 2.6.
www.europamarathon.de
Otevření turistických chodníků – po zimní přestávce se turisté mohou opět vydat
na značené trasy Vysokých Tater, 15.6. – 31.10.
www.tatry.cz
Večerní prázdninové prohlídky s průvodcem v Zoo Ústí nad Labem
každý druhý pátek v měsíci – jen na objednávku, červenec a srpen 
www.zoousti.cz
Den krkonošských řemesel našich předků – rukodělné workshopy pro veřejnost
Tkalcovské muzeum v Trutnově – Voletinách, 20.7.
www.ictrutnov.cz
Slovácký rok – nejstarší a nejvýznamnější národopisná slavnost v ČR přivádí bezmála sto let
do Kyjova tisíce příznivců folkloru, 15. – 18.8. www.slovackyrok.cz, www.mestokyjov.cz
Dožínky – oslava dokončené práce a hojnosti, hlavní program v Horácké vesničce
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem, 28.8.
www.centrumeden.cz
Člověk v přírodě – výstava drobného zvířectva, chovatelských potřeb,
zdravé stravy a života, Louny, 27. – 29.9.
www.vystavydiamantexpo.cz
Mezinárodní výstava psů – tradiční podzimní přehlídka psů všech plemen FCI
na výstavišti v Českých Budějovicích, 12.10. – 13.10.
www.mvpcb.cz
Medové slavnosti – lidový řemeslný jarmark pod širým nebem, dílničky pro děti,
hudba po celý den, Špindlerův mlýn, 26.10. 
www.mestospindleruvmlyn.cz
Caravaning Brno – mezinárodní výstava karavanů a obytných automobilů probíhá
současně s festivalem Life!, Výstaviště Brno, 8. – 10.11.
www.bvv.cz
Vánoční zpívání na Soláni – kulturní akce s cimbálovkou, galerie v přírodě,
zimní i letní turistika, IC Zvonice Soláň na Vsetínsku, 28.12. 
www.zvonice.eu

Jak dlouho je v provozu Opatovický kanál?
Product Name
Product Description

I.-XII.

I

Městsko-lázeňské informační centrum Lázně Bohdaneč, o.p.s.
Pernštýnská 117, 533 41 Lázně Bohdaneč, Tel.: 774 444 234,
E-mail: infocentrum@lazne.bohdanec.cz, http://lazne.bohdanec.cz

KYJOVSKO

Na jižní Moravě, poblíž slovenských hranic leží oblast, která
etnograficky patří ke Slovácku. Kyjovsko, to není jen folklor a víno,
ale i krásná příroda s výbornými podmínkami pro pěší turistiku
a cykloturistiku. Vydejte se po Naučné stezce Po hranici v tajemných
Chřibech. Stezka vás zavede na historickou hranici milotického a buchlovského
panství s dochovanými hraničními kameny. Seznámíte se tu s minulostí,
historickými mapami, pověstmi a zajímavostmi. Cyklistům doporučujeme cyklostezku
Mutěnku z Kyjova do Mutěnic na trase zrušené železniční dráhy. Z Mutěnky můžete odbočit
k tzv. Moravskému Toskánsku – krásné krajině s charakteristickými zvlněnými poli, remízky
a ostrůvky, zdobí ji osamělé kapličky či boží muka.
Tento region je jedním z nejfotogeničtějších nejen v ČR, ale i na světě.
Product Name
Product Description

Jak dlouhá je cyklostezka Mutěnka?

Product Name
Product Description
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Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26, 697 01 Kyjov
Tel.: 518 323 484, 602 155 679, E-mail: info@mukyjov.cz
www.mestokyjov.cz
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KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ

Klub českých turistů napjatě očekává jarní dny, aby mohl pozvat
všechny turisty do jarní přírody. V sobotu 30. 3. 2019 přivítají
jaro turisté v Blansku a v Trutnově, v sobotu 6. dubna ve Stochově
u Kladna, v Náchodě, v České Kubici, v Karlových Varech, v Rohoznici
u Jičína či v Mělníku. V neděli 7. dubna v Trnavě u Třebíče, 13. dubna
v Brně − Řečkovicích, v Moravské Třebové, v Neratovicích, v Týnci nad Sázavou,
v Bohuslavicích nad Úpou, ve Zlíně, v Žacléři, v Plzni − Černicích a na mnoha dalších
místech v různých jarních termínech. Po celý rok také můžete vyrážet do přírody v okolí
Prahy v rámci akce Středočeská desítka a pokud navštívíte pět z deseti akcí, získáte i pěkný
odznak. Podrobnosti o všech akcích jsou uvedeny na www.kct.cz

Netradiční nahlédnutí do historie
DŮM PŘÍRODY
přírody a krajiny Třeboňska nabízí stálá
TŘEBOŇSKA
expozice KRAJINA A LIDÉ v návštěvnickém
středisku CHKO.
Seznámí vás se slavnými rybníkáři i přírodou
rybníků, rašelinišť, řeky a lesa. Můžete vyzkoušet
zábavně-naučné aktivity pro malé i velké
a shlédnout filmy ve videosále. Na děti se těší
maskot Domu přírody, skřítek Milda Dubulík.
Dům přírody Třeboňska, Zámek 110, 379 01 Třeboň, Tel.: 384 724 912,
E-mail: dum.prirody@mesto-trebon.cz, www.itrebon.cz
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Product Name
Product Description

Čí narození oslavila
první turistická akce
Středočeské desítky
2019?

I.-XII.

Domy přírody – internetový rozcestník Domů přírody a Informačních středisek
chráněných krajinných oblastí v ČR
www.dumprirody.cz
Papouščí zoo je jediná svého druhu v Evropě, chová papoušky tří kontinentů
Bošovice, 25 km od Brna
www.papouscizoo.cz
Zoologická zahrada Jihlava je otevřena 365 dní v roce, expozice z různých koutů
světa, lesní stezka, babiččin dvoreček...
www.zoojihlava.cz
Zoologická zahrada Liberec – naše nejstarší zoo slaví 115. výročí, mnoho unikátů,
komplexní ochrana přírody, 4 střediska volného času...
www.zooliberec.cz
Muzeum Středních Brd – turistický a poznávací a pobytový areál na okraji
nově zpřístupněné oblasti Brd, Strašice
www.muzeumstrasice.eu
Národní zemědělské muzeum – expozice o zemědělství a přírodě
www.nzm.cz
pobočky Praha, Čáslav, Kačina, Hluboká n Vlt., Valtice, Znojmo

Informační centrum KČT, Fügnerovo nám. 3, 120 00 Praha 2
Tel.: 224 498 355, 736 754 030, E-mail: info@kct.cz
www.kct.cz

R

KRAJEM VÍNA
2019

Seriál výletů Krajem vína vám letos už
poosmé nabídne to nejlepší z vinařské
cykloturistiky a postupně vás během roku
zavede do všech vinařských regionů jižní Moravy. Objevte krásu sluncem zalité krajiny, zažijte
přátelskou atmosféru při setkání s vinaři a odhalte
tajemství vína přímo ve sklepech a sklepních uličkách.
Poznejte s námi Moravské vinařské stezky ze sedla
kola nebo jen tak pěšky – vybírejte z deseti výletů.
Moravské vinařské stezky – projekt koordinuje Nadace Partnerství
Tel.: 515 903 121, E-mail: dominika.bauchelova@nap.cz, www.stezky.cz

JUNGLE PARK
BRNO

Jungle Park najdete v krásném prostředí
lesa na pravém břehu řeky Svratky v Brně,
Pisárkách. Nabízí zábavu a dobrodružství v korunách stromů pro celou rodinu na čtyřech lezeckých
trasách s 83 překážkami. Speciální samojistící systém
umožňuje bezpečné lezení dětem již od čtyř let
(respektive 100 cm výšky). Naopak nejtěžší adrenalinová trasa je určena jen fyzicky zdatným jedincům.
Park je vhodný i pro školy a firmy.

Product Name
Product Description

Muzeum Novojičínska p.o., 28. října 12, 741 11 Nový Jičín
Tel.: 556 701 156, E-mail: sekretariat@muzeumnj.cz
FB: muzeumnj, www.muzeumnj.cz

Product Name
Product Description
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Jakou cenu získalo
Muzeum Novojičínska
za výstavu Les na Kravařsku
mezi středověkem
a industrializaci?

ŘÁDKY
III.-XI.
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MUZEUM

Product Description

K

K

Srdečně vás zveme na výstavu Les na Kravařsku mezi středověkem
NOVOJIČÍNSKA
a industrializací, kterou můžete navštívit od 4. 4. do 1. 9. 2019
v našem Muzeu ve Frenštátě pod Radhoštěm. Tento projekt z oblasti
environmentální historie představuje jednotlivé etapy proměny lesa.
Přispívá ke komplexnímu vnímání lesního ekosystému a jeho významu na pozadí
historické i současné krajiny. Sleduje vývoj lesa na Kravařsku (dnešní okres Nový Jičín)
ve čtyřech časových pásmech: Pustina nebo prostor protkaný stezkami – Velké tažení proti
divočině – Zkrocený les - les raného novověku – Les v éře rozumu. Výstavu doprovázejí fotografie
Zdeňka a Radka Květoňových, návštěvníci mohou obdivovat rovněž jejich portréty rostlin
(tzv. heliofytogravury). Poprvé byla výstava prezentována v Žerotínském zámku v Novém
Jičíně a získala prestižní celostátní ocenění, cenu Gloria musaealis v kategorii Výstava roku.

Product Name
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Lanové centrum JUNGLE PARK, Bauerova 5, 603 00 Brno
Tel.: 775 586 453, E-mail: info@junglepark.cz, www.junglepark.cz

12

13

M

I.-XII.

Historie dostihového závodiště v Pardubicích se píše od r. 1856,
DOSTIHOVÉ ZÁVODIŠTĚ
kdy tu vznikla první závodní dráha. Jen o pár let později, v roce 1874
tu odstartovala první Velká pardubická. Od té doby se dostih s malými
výjimkami běhá každoročně. Závodiště ale není jen Velká pardubická.
Koná se tu devět dostihových mítinků, mezinárodní výstava Koně v akci
(24. – 25. 8. 19), jezdecké soutěže ve všestrannosti, vozatajská klání, koňské pólo
a celá řada dalších sportovních i kulturních akcí pro celou rodinu.
Domov Velké pardubické je možné navštívit i mimo tyto akce. Otevřeno je každý den,
můžete se objednat na komentované prohlídky dostihové dráhy nebo se tu jen tak projít.
Během dostihových dnů je možné si pronajmout lóži a užít si atmosféru dostihů s rodinou,
přáteli nebo obchodními partnery.

POLABSKÉ
MUZEUM

Polabské národopisné muzeum najdete v Přerově nad Labem.
Dokumentuje převratné změny venkovského života za posledních
250 let, tradiční Polabskou vesnici 18. – 20. století včetně řemesel,
zvyků a lidových tradic. Uvidíte předměty, jejichž účel upadá v zapomnění
a uslyšíte slova, která z dnešního slovníku mizí. Počátky přerovského skanzenu
sahají k roku 1900, veřejnosti byl zpřístupněn jako první muzeum svého druhu ve
střední Evropě. Doplňováním staveb zachráněných před zánikem tu vznikl reprezentativní
areál původní polabské architektury. Dotvářejí jej holubníky, studny, chlívky, babiččiny
zahrádky a jiné detaily dřívějšího českého venkova. Skanzen ožívá několikrát do roka
lidovými kroji při vánočních, velikonočních a dalších slavnostech.

PARDUBICE

P
Kolik koní startovalo
v prvním ročníku Velké pardubické?

Jaké bylo příjmení majitele zámku a zakladatele skanzenu v Přerově n. L.?

IV.-XII.

Polabské národopisné muzeum, 289 16 Přerov nad Labem
Tel.: 325 565 272, 733 715 342, E-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz

B

Skanzen Zubrnice – historické stavby z oblasti Českého středohoří, museální lokálka
do Ústí n.L. a zpět
www.skanzen-zubrnice.cz, www.zubrnickazeleznice.cz
Veselý kopec – expozice lidového stavitelství Českého Horácka na rozhraní Železných hor
a Žďárských vrchů, u Hlinska 
www.skanzen-vysocina.cz
Vlkolínec – dodnes obydlená obec, soubor lidové architektury (UNESCO)
v národním parku Velká Fatra, Slovensko
www.vlkolinec.sk
Archeoskanzen Modrá – opevněné velkomoravské sídliště středního Pomoraví,
www.archeoskanzen.cz
návrat do naší dávné minulosti poblíž Velehradu
Archepark Pavlov – moderní expozice o životě pravěkých lidí
na místě jejich skutečných stop, CHKO Pálava
www.rmm.cz
Zemědělský skanzen Rapotín v usedlosti U Havlíčků – malý zoopark, koně, oslíci,
piknikové místo..., Vikýřovice
www.skanzen-rapotin.cz

SKANZEN
KRŇOVICE

V.-X.

Dostihové závodiště – Dostihový spolek a.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 797 111, E-mail: racecourse@zavodistepardubice.cz
www.zavodistepardubice.cz
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JEZDECKÝ AREÁL
TRNOVÁ

Sportovně-rekreační areál Trnová najdete poblíž Cukráku, jen
šest kilometů jižně od Prahy. Stáj s dvacetiletou historií poskytuje
sportovním nadšencům i rekreačním jezdcům vyjímečné prostředí plné
pohody, spojené s výukou a výcvikem jezdců. Těm, kteří nemají vlastní
koně, nabízíme pronájem školních koní k vyjížďkám s doprovodem do krásné
přírody okolních Brdských lesů, vodění dětí na koních nebo ponících, individuální
i skupinové tréninky. Výuka probíhá od začátečníků až po systematický výcvik a složení
jezdecké licence ZZVJ. Také nabízíme výcvik a ustájení soukromých koní. Na jednotlivé jízdy
na koni, či celý výcvik lze zakoupit i dárkové poukazy. OTEVŘENO denně 8 – 19 hod.
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Co nabízí areál Trnová formou dárkového certifikátu?
Jezdecký areál Trnová, Trnová 28, 252 10 Mníšek pod Brdy
Tel.: 603 933 129, objednávka jízd na tel.: 774 823 984 (Veronika Svačinová),
E-mail: schlogerova@tiscali.cz, info@trnova.net, www.trnova.net

Podorlický skanzen Krňovice, Krňovice 35, 503 46 Třebechovice pod Orebem
Tel.: 603 510 169, 725 838 035, E-mail: skanzen@krnovice.cz, www.krnovice.cz

Product Description

Product Name
Product Description
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Podorlický skanzen Krňovice je jediné
muzeum lidové architektury v regionu.
Založila a provozuje jej rodinná firma Dřevozpracující družstvo. Expozice jsou doplněny dobovým vybavením, řadu exponátů si můžete vyzkoušet.
V sezóně pořádáme tematické dny s programem
zaměřeným na konkrétní činnosti (žně, mlynářský den,
pálení vápna, sraz veteránů, Vánoce). Pro skupiny je
možné domluvit termín prohlídky kdykoli během roku.

Product Name
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JESKYNĚ

HRANICKÝ KRAS

Nejhlubší zatopenou propastí na světě je Hranická propast na
Střední Moravě. Hloubka suché části propasti je 69,5 m, hloubka
zatopené části je minimálně 404 m, jejího dna však zatím nebylo
dosaženo. Právě s ohledem na věhlas propasti zde bylo vybudováno
sezónní infocentrum s interaktivním průřezem Hranickým krasem, filmem
o ponorech do propasti a 3D brýlemi se simulací potápění.
Jen kousek přes cestu se nachází Zbrašovské aragonitové jeskyně, nejteplejší jeskyně
v ČR s celoroční stálou teplotou 14,5 °C. Vznikly současným působením srážkových vod
a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Jedinečnou
výzdobu tvoří minerál aragonit a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší
úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým.

Správa jeskyní České republiky nabízí turistům
prohlídku zpřístupněných jeskyní s překrásnou
přírodní výzdobou.
Na prohlídkových trasách jsou školenými průvodci seznamováni s historií jejich vzniku a poznatky z geologie, speleologie, mineralogie, archeologie či paleontologie. Doplňující expozice seznamují návštěvníky s obrazovými i trojrozměrnými exponáty.
Najdete zde i mnoho inspirací kupříkladu ke školním výletům.
V Libereckém kraji najdete Bozkovské dolomitové jeskyně, ve Středočeském
Koněpruské jeskyně a v Jihočeském nedaleko Tábora Chýnovskou jeskyni. Na jižní Moravě
u Mikulova leží Jeskyně Na Turoldu a hned pět jeskyní se nalézá v Moravském krasu – Punkevní
jeskyně s propastí Macochou, Jeskyně Balcarka, Kateřinská jeskyně, Sloupsko-šošůvské
jeskyně a Jeskyně Výpustek. V Olomouckém kraji jsou Mladečské jeskyně, Javoříčské
jeskyně, Jeskyně Na Špičáku, Jeskyně Na Pomezí a Zbrašovské aragonitové jeskyně.
Ve všech čtrnácti zpřístupněných jeskyních začíná návštěvní sezóna posledním březnovým
dnem a končí posledním říjnovým. Nestihnete-li prohlídky v tomto období, šest jeskyní je
možné navštívit celoročně. Čtyři jeskyně mají upravené bezbariérové trasy. Jeskyně Sloupskošošůvské a Jeskyně Výpustek jsou z velké části upraveny jako bezbariérové, a tak i osoby na
vozíku mohou tyto jeskyně navštívit. V Jeskyni Na Špičáku je možná prohlídka pro vozíčkáře
v části jeskyně, zbytek má omezenou průjezdnost. Většina jeskyní je dostupná i osobám se
sníženou pohyblivostí, u některých je však dobré zjistit si předem počet schodů.
Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech jeskyních za poplatek povoleno.
Veškeré informace hledejte na www.caves.cz

ČESKÉ REPUBLIKY

Jaké horniny vytvořily unikátní území Hranického krasu?

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
Boční II / 1401, 141 31 Praha 4, Tel.: 267 103 327, www.ig.cas.cz

R

www.caves.cz
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Skanzen Solvayovy lomy – muzeum těžby a dopravy vápence v Českém krasu,
komentované prohlídky, Svatý jan pod Skalou
http://nove.solvayovylomy.cz
Mohelenská hadcová step – návštěvu NPR s přírodními unikáty lze spojit s prohlídkou
expozice, JE Dukovany o výrobě energie z jádra
www.vysocina.eu
Muzeum naftového dobývání a geologie – průzkum a těžba ropy
i zemního plynu v ČR, technologický park, Hodonín
www.mng.webz.cz
Muzeum Břidlice – těžba a výrobky z břidlice, zahradní expozice, Břidlicová stezka,
Budišov nad Budišovkou
www.krajinabridlice.cz
Solný důl Wieliczka – jeden z nejstarších solných dolů na světě (UNESCO),
www.wieliczka-saltmine.com
prohlídková trasa s výzdobou (3,5 km), Polsko
Hornický skanzen Žacléř v areálu činného hlubinného uhelného dolu Jan Šverma,
www.djs-ops.cz
prohlídky s průvodcem, podhůří Krkonoš

P
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V pražském Geoparku Spořilov najdete
přes 40 velkých exponátů hornin z různých
míst ČR. Dozvíte se, které horniny jsou vyvřelé,
které vznikly usazováním v mořích či řekách
a které se přeměnily při horotvorných procesech.
Uvidíte i mnoho milionů let staré zkamenělé kmeny
stromů či schránky hlavonožců. Díky interaktivní
hře Kámen mudrců získáte představu, jak se vyvíjela
zemská kůra Českého masívu. VSTUP VOLNÝ.

Ve kterém kraji
najdete zpřístupněnou
jeskyni s největším
podzemním
jezerem?

Správa jeskyní České republiky
Květnové náměstí č.p. 3, 252 43 Průhonice
Tel.: 271 000 040
E-mail: spravajeskynicr@caves.cz

P

Turistické informační centrum Hranice
Pernštejnské nám. 1, 753 01 Hranice, Tel.: 581 607 479
http://infocentrum-hranice.cz, www.ok-tourism.cz
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ČESKÉ MUZEUM
STŘÍBRA

ŠTEFÁNIKOVA
HVĚZDÁRNA

Staňte se středověkým horníkem v Českém muzeu stříbra
v Kutné Hoře. Na Hrádku se seznámíte se středověkou technologií
dobývání a zpracování stříbrné rudy, prohlédnete si havířskou osadu
i původní velký těžní stroj na koňský pohon – takzvaný trejv.
Poté vás čeká nezapomenutelný zážitek – vybaveni bílými plášti (perkytlemi)
a baterkami sestoupáte do původní chodby 35 metrů pod zemí, která je součástí
štoly sv. Jiří pod historickým centrem města. Projdete touto 200 metrů dlouhou chodbou
a zažijete mimo jiné i absolutní tmu.
Prohlídka dolu trvá 1,5 hodiny, maximální počet je 25 osob, děti jej mohou navštívit od 6ti let.

Hlavním cílem hvězdárny, která byla otevřena 24. června 1928,
je popularizace astronomie a příbuzných přírodních věd. Tím
nejzajímavějším, co hvězdárna nabízí, jsou bezpochyby veřejná
pozorování denní i noční oblohy velkými dalekohledy, která probíhají za
jasného počasí po celý rok.
Můžete si také prohlédnout přístrojové vybavení hvězdárny, stálou, astronomicky
zaměřenou výstavu s interaktivními exponáty, vidět optické pokusy, historické přístroje
či muzeum meteoritů, kde si na některé meteority můžete i sáhnout.
V nabídce hvězdárny nechybí ani promítání pořadů pro malé i velké diváky nebo oblíbená
sobotní odpoledne s interaktivními fyzikálními show.

Co se hlavně
vyrábělo z kutnohorské
stříbrné rudy?

Product Name
Product Description

P
Kolik let od svého založení slavila loni Štefánikova hvězdárna?

IV.-XI.
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České muzeum stříbra, p. o., Barborská 28, Kutná Hora
Tel.: 733 420 366, E-mail: objednavky@cms-kh.cz
www.cms-kh.cz

Štefánikova hvězdárna, Strahovská 205, 118 00 Praha 1
Tel.: 257 320 540, E-mail: hvezdarna@planetum.cz
www.planetum.cz

I.-XII.

Hvězdárna a planetárium v Hradci Králové – interaktivní expozice,
Galaktická a Planetární stezka
www.planethk.cz
Kleť – nejvýše položená hvězdárna a nejstarší kamenná rozhledna v Čechách,
horská chata, lanová dráha Krasetín − Kleť
www.klet.cz
Kittenberger Erlebnisgärten – zážitkové zahrady na ploše přes 50 hektarů
nedaleko města Krems, Dolní Rakousko
www.kittenberger.at
Botanická zahrada Výstaviště Flora Olomouc v Bezručových sadech, rozárium,
www.flora-ol.cz
Zahrada smyslů pro nevidomé a slabozraké návštěvníky
Centrum řemesel a bylinné zahrady – sobotní představení a ukázky řemeslných technik,
www.botanicus.cz
ekologické pěstování, hodovní síň, Ostrá u Lysé nad Labem
Americká zahrada – národní přírodní památka pod rozhlednou Bolfánek u Chudenic,
www.chudenice.eu
arboretum čítá na 200 druhů a kultivarů dřevin z celého světa

CENTRUM
SKLÁŘSKÉHO
UMĚNÍ

Dveře staré Huti František byly znovu otevřeny 7. 6. 2014, kdy od
okamžiku prvního zapálení pece roku 1884 uplynulo 130 let.
Dnes Huť František hostí centrum sklářského umění, jehož posláním
je nejen uchovávat, ale také oživovat cenné tradice sklářského řemesla
a umění. V samém středu kotví Noemova archa, jedinečná dvoupatrová
výstavní síň. Nese část sbírky uměleckého skla, realizovaného výtvarníky na
mezinárodních sklářských sympoziích – International Glass Symposium (IGS) v Novém
Boru. Historie i současný design, jedinečná sbírka i živá řemesla, to vše se snoubí v Huti
František v Sázavě. Pod jednou střechou najdete nejen expozici, laboratoř a obchod,
ale především zážitek.
OTEVŘENO denně mimo pondělí : říjen–březen: 10 –16, duben – září 10 –18 hodin.
Ve kterém
městě najdete
Huť František?

Sbírková zahrada v Bečově byla
založena v letech 1918 – 1935 a říká se jí
Druhé Průhonice (má rozlohu 9 ha, u areálu
ELEKTRO, 1 km z centra). Expozice listnatých
a jehličnatých dřevin, staré odrůdy ovoce.
Volnočasový areál pro děti i dospělé, vyhlídky,
Korunní rybník s možností koupání a projížděk na
lodičkách, první česká bioferrata. Cyklisté vítáni,
táboření, zázemí pro maminky, kulturní akce...
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BEČOVSKÁ

BOTANICKÁ
ZAHRADA

YKDÁŘ
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CESTY SKLA, o.p.s., Na Kácku 218, 285 06 Sázava
Tel.: 327 321 809, E-mail: recepce@cestyskla.cz
www.cestyskla.cz

Bečovská botanická zahrada, 364 64 Bečov nad Teplou, Tel.: 736 642 792,
E-mail: becovskabotanicka@seznam.cz, www.becovskabotanicka.cz
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NÁVŠTĚVNICKÉ CENTRUM

SPA RESORT
LIBVERDA

Výjimečná chuť z přírody a příběh úzce spjatý
s Karlovými Vary, to je Becherovka a její návštěvnické
centrum. V Návštěvnickém centru Becherovka v původní
továrně na Steinberkách v centru Karlových Varů proniknete
do pozoruhodné a pohnuté minulosti tohoto oblíbeného likéru.
Již u vstupu vás upoutá nezaměnitelná vůně bylinek, jako by ji
během staletí nasály zdejší zdi. Ve sklepních prostorách s kamennými
klenbami, prastarými sudy, křivkam starých lahví, zažloutlým papírem etiket
a Becherovodem, kterým voňavý nápoj proudil pod okolními domy, budete mít
pocit, že jste se ocitli v 19. století. Poznáte, jak likérka odolávala během let nástrahám a jak
díky odhodlání a vášni zakladatelů i jejich nástupců vzkvétala a rostla její sláva.
A co by to bylo za exkurzi, kdybyste místní produkty neochutnali. Kdo ví, třeba vám zde
prozradí i některé byliny z tajného receptu. OTEVŘENO: úterý – neděle 9 – 17 hodin.

Spa Resort Libverda naleznete v malebném
lázeňském městečku Lázně Libverda, ležícím 25 km od
Liberce v podhůří Jizerských hor.
Lázně jsou známy díky léčivým minerálním pramenům
hydrogenuhličitanového typu, klidnému prostředí a blízkosti
přírody, tak důležité pro odpočinek a relaxaci.
Tuto jedinečnou kombinaci a atmosféru si můžete vychutnat i vy
v rámci krátkodobého nebo dlouhodobého pobytu pro léčení pohybového
aparátu, diabetu, kardiovaskulárních, onkologických a neurologických onemocnění.
Ve Spa Resortu Libverda naleznete bohatou nabídku možností, jak trávit volný čas.
Vybírat můžete z nabídky atraktivních wellness pobytů či jednotlivých procedur.
Součástí areálu jsou i tenisové kurty, sauna, whirlpool, venkovní hřiště, minigolf, fitness
i rehabilitační bazén. Všechny tyto aktivity jsou v centru resortu a jen pár minut chůze od
jednotlivých ubytovacích zařízení.
Z Lázní Libverda vedou výborně značené turistické stezky a jsou také nástupním místem
pro Singltrek pod Smrkem, známý všem vyznavačům terénní cyklistiky s téměř osmdesáti
kilometry různých náročností pro zkušené sportovce i rodiny s dětmi.

BECHEROVKA

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Na jaké akci
byl poprvé
namíchán oblíbený
koktejl BETON ?

Jak se nazývá
antistresový program
Spa Resortu Libverda?

P

P
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Návštěvnické centrum Becherovka
T. G. Masaryka 282/57, 360 01 Karlovy Vary
Tel.: 359 578 142
E-mail: vstupenky@pernod-ricard.com

www.becherovka.cz/muzeum

E
souřadnice GPS:
50°13'49.086"N,
12°52'0.818"E

souřadnice GPS:
50°53'24.917"N,
15°11'24.391"E
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SPA RESORT LIBVERDA
Lázně Libverda 82, 463 62 Lázně Libverda
Tel.: 482 368 100–102
E-mail: info@lazne-libverda.cz

www.lazne-libverda.cz

I.-XII.

Konstantinovy Lázně – městečko plné aktivit, naučné stezky, nordic walking,
cyklotrasy, klášter Tepláv blízkosti
www.konst-lazne.cz
Luhačovice – moderní lázně, pramen Vincentka, půvabná architektura D. Jurkoviče,
parky, fontány, nedaleká přehrada...
www.luhacovice.cz
Karlova Studánka – horské lázně pod Pradědem, Jesenická magistrála,
naučná stezka Bílá Opava s můstky a vodopády
www.kstudanka.cz
Hotel Bílý Beránek s restaurací a wellness v areálu bývalého venkovského statku
Hladov – 10 km od Nové Říše
www.bilyberanek.com
Resort Brdy – komplex s hotelovými službami, rekreační areál s vyhřívaným bazénem
Mýto na Rokycansku
www.resortbrdy.cz

N
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Při luštění vám mohou pomoci internetové stránky jednotlivých prezentací.

D

Chcete-li získat některý z dárků, pošlete nám TAJENKU.
Do soutěže zařadíme všechny správné odpovědi doručené do 30. 6. 2019
e-mailem na: in-prague@in-prague.cz nebo poštou na adresu vydavatele (str. 3).

BOROVICE.CZ

Product Name

SOUTĚŽ
S DÁRKEM

OTÁZKY A ODPOVĚDI
Naše soutěž je inspirována osmisměrkou a obsahuje
všechny odpovědi na kvízové otázky, které najdete na
předcházejících stránkách. Zapsali jsme je však jen ve směru
čtyř světových stran, některá písmena jsme použili vodorovně
i svisle. Až vyškrtáte všechny správné odpovědi, přečtete si ve
zbývajících políčkách TAJENKU – výrok, za jehož autora je považován
duchovní učitel, mystik a guru původem z Indie – Osho (1931 – 1990).

E

Internetový portál věnovaný letním
táborům, školám v přírodě, školním výletům
i dalším akcím s dětmi a mládeží. Borovice nabízí
podporu všem, kdo pořádají tábory, školní či jiné
pobyty, akce pro děti, výlety do přírody, exkurze…
Najdete tu i tipy na vhodné aktivity a další nápady.
Rodiny s dětmi bude bezpochyby zajímat katalog
dětských táborů, těch bývá před letní sezónou na
www.borovice.cz více než tisíc.
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Product Description
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Borovice.cz, Daliborova 22a, (kancelář), 102 00 Praha 10 − Hostivař
Tel.: 739 452 136, E-mail: info@borovice.cz, www.borovice.cz

Product Name

CPDM

Product Description

Léto s českokrumlovským CPDM: Chceš prožít část letních
prázdnin v překrásném koutě jižních Čech? Je ti 7 – 16 let?
Pak neváhej a pojeď s námi 11. – 24. 8. 2019 na letní dětský tábor
ČESKÝ KRUMLOV
Prázdniny v pohybu. Uprostřed hlubokých lesů zažiješ dobrodružství při
táborových hrách, spluješ část řeky Vltavy, večery prožiješ s kytarou u ohně, pod
stanem budeš usínat s bubláním potoka za hlavou…
A jestli je ti 15 – 19 let, můžeš s námi jet 26. 8. – 1. 9. na akci projektu přeshraniční
spolupráce mládeže do Zátoně u Rožmberka nad Vltavou. Potkáš tam mladé lidi
ze Slovenska, Rakouska, Slovinska a Česka, tématem jsou moderní média a užité řemeslo.
Pro děti ve věku 7 – 12 let nabízíme v termínu 8. – 12. 7. příměstský tábor. Nemáš-li v těchto
dnech jinou činnost, je to možná pro tebe ta pravá volba. Kromě letních aktivit tě u nás čeká
bohatá nabídka po celý rok, informace najdeš na našem webu.
Product Name
Product Description

Product Name
Product Description
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DÁRKY soutěžícím věnují: Český svaz ochránců přírody (str.4), ZO ČSOP Veronica (str.4),
Městské informační centrum Terezín (str.7), Lanové centrum JUNGLE PARK (str.12),
Podorlický skanzen Krňovice (str.14), Dostihové závodiště – Dostihový spolek a.s. (str.15),
Olomoucký kraj (str.17), CESTY SKLA, o.p.s. (str.18) a Štefánikova hvězdárna (str.19).

Jaký
je název
každoroční akce
30. dubna
v krumlovských
pivovarských
zahradách?

Odměnu získá každá 19. správná odpověď (do vyčerpání odměn), která bude obsahovat kompletní
zasílací údaje pro případ předání dárku. Každá e-mailová nebo poštovní adresa může soutěžit jen jednou.
Na dárek není právní nárok, získané osobní údaje dále nepoužíváme.

Kudy z nudy – portál pro aktivní dovolenou Czechtourism
kalendář akcí, plánovač výletů, foto, video, vyhledávač…
www.kudyznudy.cz
Národní síť podpory zdraví – programy na podporu zdraví a prevence nemocí,
zdravotní, výchovné a osvětové projekty
www.nspz.cz

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 712 427, E-mail: cpdm@cpdm.cz, www.cpdm.cz
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Product Name
Product Description

poznámky
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Praha

– str. 7, 8, 11, 17, 19
Středočeský kraj
– str. 7, 8, 9, 11, 14, 15, 17,
18, 19
Jihočeský
kraj

– str. 7, 9, 11, 13, 19, 22
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ORIENTAČNÍ
PŘEHLED NABÍDEK
A KONTAKTŮ

Plzeňský
kraj – str. 13, 19, 22

Karlovarský
kraj

– str. 7, 11,19, 20, 22
Ústecký kraj
– str. 5, 6, 7, 11, 14
Liberecký
kraj – str. 7, 13, 21

Královéhradecký kraj
– str. 7, 11, 14, 17, 19
Pardubický
kraj

– str. 7, 10, 11, 14, 15
Kraj
 Vysočina
– str. 7, 11, 13, 17, 22
Jihomoravský
kraj

– str. 4, 10, 11, 12, 13, 14, 17
Olomoucký kraj
– str. 7, 17, 19, 22
Moravskoslezský
kraj

– str. 7, 13, 17
Zlínský
kraj

– str. 4, 7, 11, 14, 22
celá
 republika (více krajů)
– str. 4, 12, 13, 16, 22, 23
zahraničí – str. 11, 14, 17, 19

www.in-prague.cz
Další tipy najdete v našem internetovém Adresáři volného času.
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