KAP esní
KA talog

volného času

PŘÍRODY
pro ty, kdo míří do

souřadnice GPS:
N 50° 02.738 E 014° 20.916

sezóna 2018

vysvětlivky

Schématické uspořádání informací přispívá
k rychlejší orientaci v konkrétních nabídkách,
které můžete využít nejen v sezóně 2018.
Systém piktogramů charakterizuje zaměření nabídek a jejich dostupnost. Platné značky jsou znázorněny
barevně.

Tento KAPesní KAtalog volného času je aktuální inspirací, míříte-li do PŘÍRODY.
Se začátkem turistické sezóny 2018 vám v edici KAPKA opět nabízíme nápady
na výlety a tipy k aktivnímu prožívání volného času pod širým nebem.
Osmé vydání KAPKY PŘÍRODY, které máte právě 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 – 12

výcHova, vzdělávání,
kreativní činnosti,
Hry, akce
str. 13 – 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 2018

NEPRODEJNÉ, určeno k volnému odběru.

Koncepce: M. Matoušková. Design: P. a J. Dvořákovi, V. Vyčítalová.
Foto: inzertní partneři, M. Matoušková, Czechtourism.
Obchodní a mediální spolupráce: L. Vajsová.
Vydavatel: Miroslava Matoušková, Hostinského 1522/13, 155 00 Praha 5.
Vyrobila Tiskárna Flora, Štěrboholská 44, 100 00 Praha 10, rok výroby 2018.
Uzávěrka tohoto vydání byla 1.3.2018, tiskové chyby a změny nabídek vyhrazeny.

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

Český svaz ochránců přírody je největší
spolek v České republice, zabývající se
ochranou přírody a krajiny. 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

I.-XII.

Jeden z nejmalebnějších koutů jižních Čech vám vedle
významných památek může nabídnout také spoustu
příležitostí k toulkám přírodou. Od rovinaté krajiny plné
rybníků na jihu Písecka v okolí Putimi, přes mírně zvlněnou
krajinu severně od Písku až po divoké kaňony říčky Skalice,
nekonečnou rozlohu Orlické přehrady a náročný kopcovitý terén
Píseckých hor.
Projděte se pěšky, projeďte se na kole, cestujte lodí. Poznejte krásy selského
baroka, ticho polních cest, monumentalitu hradu Zvíkova a vodních zámků Orlík
a Blatná. Dopřejte si dobré jídlo a zapomeňte na všední starosti.
Prostě si užijte krajinu Písecka.

Písecko

krajina jako cíl

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
Product Description

Místo
pro přírodu

Product Name
Product Description

Již patnáct let vykupuje Český svaz
ochránců přírody cenné přírodní lokality,
kterým hrozí akutní nebezpečí nebo jsou
vhodné pro návrat přírody. Tím je zachraňuje
před zničením a pomáhá jim zajistit trvalou péči.
Mezi Místy pro přírodu najdeme pralesy, mokřady,
rozkvetlé louky plné motýlů, tůně, stepi…, po celé
ČR jich již najdete kolem třiceti. Přijďte se podívat.
A pomozte nám zachránit další lokality.

Jak se jmenuje
zámek
a přehradní nádrž,
v jejíž hladině
se zrcadlí?

Product Name
Product Description

I.-XII.

R

Product Name

Veřejná sbírka Místo pro přírodu – účet č. 9999922/0800
FB: mistoproprirodu, www.mistoproprirodu.cz

Product Description

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...

Product Description

I.-XII.
Product Name

R

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

Product Description

Hnutí Brontosaurus podporuje více než 40 let smysluplnou práci mladých lidí pro přírodu
i památky, základní články pro aktivní zapojení v celé ČR
www.brontosaurus.cz
Domy přírody – internetový rozcestník Domů přírody a Informačních středisek
chráněných krajinných oblastí v ČR
www.dumprirody.cz
Ekocentra.cz – databáze středisek ekologické výchovy a ekocenter v ČR,
portál Ministerstva životního prostředí
www.ekocentra.cz
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – záchranné programy, přehled chráněných
území, ptačích oblastí, památných stromů…
www.ochranaprirody.cz
Národní síť podpory zdraví – programy na podporu zdraví a prevence nemocí,
zdravotní, výchovné a osvětové projekty
www.nspz.cz
Zajíček na koni – terapeutické a výcvikové jízdy na koni pro děti a mladistvé s handicapy
či sociálně slabé, ve spolupráci s Jezdeckou akademií Bleu-de-Ciel www.zajiceknakoni.cz

R

P

R
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souřadnice GPS:
49°18'30.343"N,
14°8'47.141"E

Product Name
Product Description

A
Product Name
Product Description
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Turistické informační centrum
Velké náměstí 113 (budova Sladovny), 397 01 Písek
Tel.: 387 999 999, E-mail: infocentrum@pisek.eu
FB: pisecko, www.pisek.eu

http://krajinajakocil.piseckem.cz

I.-XII.

Klášterec
nad ohří

louny

Město Klášterec nad Ohří leží na úpatí Krušných hor
a Doupovských vrchů, protéká jím řeka Ohře. A právě
kolem řeky se rozprostírá desetihektarový zámecký
park, který láká k procházkám i k poznávání vzácných
dřevin. Na své si přijdou jak zájemci o dendrologii, kteří si díky
poznávacím dřevěným tabulkám u těch nejvzácnějších dřevin
osvěží či prohloubí své znalosti, tak klasičtí turisté. V novogotickém
zámku si můžete prohlédnout sbírku vzácného porcelánu či minerálů.
Přírodou a zároveň bohatou historií území provádí turisty také naučná stezka Cesta
z města. Vede z Útočiště, klidné městské části Klášterce, do krušnohorské obce Měděnec.
Stezka má osm naučných tabulí, které vás seznámí s historií území i přírodními zajímavostmi.
Část je určena rodinám s dětmi. Najdete tu leporela, dendrofon i doskočiště zvířat.
Obdivovatelé výhledů zaujme v zalesněné krajině přírodní skalní útvar Sfingy, odkud je
vidět i na protější zříceninu hradu Šumburk. Hrad je volně přístupný, podobně jako další
zříceniny hradů v okolí Klášterce nad Ohří.
Stačí si jen vybrat, které místo navštívíte, všechny milovníky přírody a turismu srdečně zveme.

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 z místních 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.
Jaký lounský minerální pramen je nejhlubší v ČR?

Product Name
Product Description

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

F
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Pevnost
terezín

Odhalte zapomenutá tajemství a krásy terezínské pevnosti, jediné
svého druhu v ČR.
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.

Po které turistické značce
vede Cesta z města?

P
Který panovník
nechal vybudovat
pevnost Terezín?

I.-XII.

Turistické informační centrum
nám. Dr. E. Beneše 85, 431 51 Klášterec nad Ohří
Tel.: 474 359 687
E-mail: icklasterec@muklasterec.cz

www.klasterec.cz

F
souřadnice GPS:
50°23'4.340"N,
13°10'16.791"E

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

Objevte Labskou stezku v Barokní Zahradě Čech. Unikátní
sopečný ráz krajiny Českého středohoří, která se zvedá z úrodné
Polabské nížiny s řadou typických barokních sídel, láká turisty
i cyklisty ze všech koutů světa.
Po Labské stezce se do této krajiny pohodlně dostanete. Využít můžete
hlavní cyklotrasu č. 2, která vede od Štětí přes Litoměřice, Ústí nad Labem
a Děčín nebo alternativní levobřežní cyklotrasu č. 2A od Roudnice nad Labem přes
Terezín do Litoměřic. Na území České republiky končí Labská stezka v Dolním Žlebu, odkud
však pokračuje dále do Německa pod názvem Elberadweg.

Doksy a Máchovo jezero – ráj pro pěší, cykloturisty i sportovce, romantické krajině
s přírodní rezervací dominuje hrad Bezděz
www.doksy.com
Adršpašsko-teplické skály – skalní město v Broumovském výběžku fascinuje turisty
i horolezce, útvary získaly svá jména už v 18. století
www.skaly-adrspach.cz
Králíky – klášter nad městem je tradičním poutním místem, Králický Sněžník
s pramenem Moravy , Králická pevnostní oblast z let 1935–8
www.kraliky.eu
Frenštát pod Radhoštěm – NS Beskydské nebe – Život v korunách stromů,
pěší turistika, horská kola, paragliding, lyžování
www.frenstat.info
Přerov – několik naučných stezek , víceúčelový areál Mamutov připomíná způsob
života v pravěku a vytváří iluzi původní krajiny
www.prerov.eu
Kroměříž – hanácké Athény zdobí i Podzámecká zahrada a Libosad (Květná zahrada),
uvedené na seznamu světového dědictví UNESCO
www.kromeriz.eu
Žďár nad Sázavou – architektura J. B. Santiniho na Zelené hoře, zámek a NPR Dářko,
nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny
www.dedictvivysociny.cz
Tábor – historické město s podzemím, hrad Kotnov, zoologická i botanická zahrada,
www.taborcz.eu
rybník Jordán, vodácký sport na řece Lužnici…
Strašice – vstupní brána do nově zpřístupněné oblasti Brd, turistický a pobytový areál
Muzeum Středních Brd
www.muzeumstrasice.eu
Jáchymov – lázeňské městečko, Královská mincovna, expozice Štola č.1, základna
výletů do Krušných hor, lyžování nejen na Klínovci
www.mestojachymov.cz
Praha – na území našeho hlavního města se nachází osm národních přírodních
rezervací a šestnáct národních přírodních památek
www.praha-priroda.cz

Product Name
Product Description

Ve kterém městě se sbíhají
cyklotrasy číslo 2 a 2A?

I.-XII.

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

liPý
ČeSKá lípa

V severní části Středočeského kraje, zhruba 15 km od bájné hory
Říp, se nachází město básníka Jaroslava Seiferta, Kralupy nad Vltavou.
Naše město nabízí nejvíce možností právě milovníkům přírody – velké
množství lesů, skal i kopců, které přímo lákají k poklidným procházkám
i náročnějším túrám. Vrch Hostibejk, Dvořákova stezka, okolí řeky Vltavy,
Sprašová rokle u Zeměch a zeměšské rybníky jsou místa, kde v dnešní uspěchané
době naleznete klid a odpočinek. Neváhejte a Kralupy nad Vltavou určitě navštivte!

Zveme vás na prohlídky Centra textilního tisku, unikátní expozice
věnované technikám potisku textilu. Expozice představuje historii
výroby a zpracování textilu na Českolipsku, která sahá až do středověku.
Interaktivní část zaujme návštěvníky všech generací. Pod vedením
průvodce si vytvoříte svůj originální suvenýr.
Vodní hrad Lipý založen Ronovci ve 13. století v údolí řeky Ploučnice patří k nejstarším
kulturním památkám severních Čech. Návštěvníkům je přístupné nádvoří s pozůstatky hradní
architektury, unikátní hradní sklepení a branská věž s expozicí připomínající život na hradě
Lipý na přelomu 19. a 20. století. Hrad najdete v historickém centru České Lípy, od dubna do
září se tu konají prohlídky a po celý rok kulturní akce.

Product Name
Product Description

Který barokní zámek
s rozsáhlým parkem
leží jen 4 km od Kralup?

Kdo pravděpodobně nechal postavit hrad Lipý?

I.-XII.

Lipý Česká Lípa, p.o., U Vodního hradu 63, 470 01 Česká Lípa
Tel.: 737 527 042, E-mail: info@lipy.cz
www.lipy.cz

Infocentrum MěÚ, Palackého nám.1, Tel.: 315 739 811, infocentrum@mestokralupy.cz
Turistické centrum iCafé, Mostní 22, Tel.: 720 033 977, icafe@infokralupy.cz
278 01 Kralupy n. Vlt., www.mestokralupy.cz, www.kralupynadvltavou.info
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BrandýS nad laBem
– Stará BoleSlaV

ZámeK mníšeK

Autem, vlakem, na kole, ba i po řece či dokonce pěšky
můžete dorazit k nám, blízko za Prahu, do Brandýsa
nad Labem – Staré Boleslavi. K návštěvě láká renesanční
zámek, který byl v roce 2017 prohlášen národní kulturní
památkou, poutní chrámy, synagoga.
Cyklostezka podél řeky Labe s odpočívadly obohacenými
herními prvky, blízká Proboštská jezera ke koupání a relaxaci, naučná
stezka Krajinou Rudolfa II. i přírodní památka Hluchov. In-line brusle
můžete obout jak na Polabské cyklostezce, tak na kilometrovém okruhu v lesoparku
Houštka, kde najdete lesní lanové hřiště pro děti. V našem městě a okolí si na své přijdou
milovníci historie i sportovci a turisté.
Audience u císaře Karla I. – poslední víkend v dubnu ožije zámek v Brandýse nad Labem
tradiční vojensko-historickou akcí, letos s připomínkou 100. výročí konce 1. světové války,
poslední návštěvy Karla I. roku 1918, památce událostí let 1618–48 a výročí návratu Palladia
země české do Staré Boleslavi v roce 1638. V květnu a červnu Vás zveme na Městský
běh Brandýsem a Boleslaví, Hrátky s kocourem Mikešem, Muzejní noc, Sraz veteránů
na brandýském zámku a Polabský Montmartre. Prázdniny přinesou Czech Brass festival,
hudební festival Ameropa a Rudolfinské zámecké nokturno – zahajovací turné Evy Urbanové
a Moravského klavírního tria ke 100. výročí vzniku naší republiky. Přivítáním relikvie
v předvečer svátku sv. Václava začíná Národní svatováclavská pouť, jejíž několikadenní
duchovní, kulturní a společenský program láká návštěvníky všech věkových kategorií.

Chcete si odpočinout od ruchu velkoměsta? Zajeďte kousek od Prahy
do Mníšku pod Brdy, kde stojí barokní zámek s malým parkem. Tam
pod Brdy
se posaďte do stínu vzrostlé magnolie, poslechněte si zurčení vody ve
fontánce a zvažte, kterou prohlídku navštívit. Přijeli jste sami nebo s dětmi?
Pro dospělé máme dva okruhy se slavnostními sály a soukromými pokoji, na
děti čekají třeba Pohádkové prohlídky s princeznou, Prohlídky s královnou Elsou,
Kouzelné sklepení nebo výtvarná dílna. Nově se můžete pokochat vyhlídkou po okolí
z hodinové věže zámku. Uvidíte park, město, rybník i okolní lesy.
A CO SE LETOS CHySTá? 31.3. celodenní Velikonoční veselice s kuřetem, se šermíři, hudbou i stánkaři. 9. a 10.6. si nenechte ujít komentované prohlídky zahrady a 7.7. volnou
rekonstrukci bitvy ze třicetileté války, kdy zámek patřil rodině Vratislavů z Mitrovic.
Tomuto rodu budou také od července věnovány letošní speciální denní i noční prohlídky.
Product Name
Product Description

Jak se nazývá vyhlídková věž zámku?

P
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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

památníK

Naučná stezka Karla Čapka v okolí Památníku Karla Čapka
ve Staré Huti u Dobříše doplňuje expozici areálu, kde známý
spisovatel často pobýval.
karla ČapKa
Trasa nabízí tři úrovně náročnosti. První okruh je spíše příjemnou
dvoukilometrovou procházkou určenou rodinám s malými dětmi a seniorům.
Druhý okruh kopíruje původní trasu Čapkovy oblíbené stezky, je dlouhý cca 7 km. Třetí
okruh vede až k tzv. Plechhamru.
Naučná stezka je interaktivní, návštěvníci si v památníku mohou vyzvednout pracovní
list, který budou na jednotlivých stanovištích vyplňovat.Každé zastavení je vybaveno
odpočinkovým mobiliářem. Průvodcem po stezce je symbol Dášeňky, který se objevuje jak na
značení stezky v terénu, tak i na jednotlivých stanovištích, kde odkazuje na úkol.

Který světoznámý astronom
se narodil ve Staré Boleslavi?

Product Name
Product Description

Co má Dášeňka
v zahradě památníku?

P

B
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Památník Karla Čapka, Stará Huť 125, 262 02 Stará Huť
Tel.: 318 522 265, E-mail.: pamatnik.vanova@tiscali.cz
www.capek-karel-pamatnik.cz, http://stezka.capek-karel-pamatnik.cz

souřadnice GPS:
50°11'10.063"N,
14°39'30.977"E
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Informační centrum
MěÚ Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Masarykovo nám. 1 a 2, 250 01 Brandýs nad Labem
Tel.: 326 909 188, E-mail: infocentrum@brandysko.cz

www.infocentrum-brandysko.cz
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láZně BohdaneČ

doStihoVé ZáVodiště

Poklidné město s téměř 3,5 tisíci obyvateli leží
8 km severozápadně od Pardubic.
Původně nevýznamná osada Bohdaneč zaznamenala
rozmach na přelomu 15. a 16. století, kdy majitel pardubického panství Vilém z Pernštejna vybudoval v okolí rozsáhlou síť rybníků. Pernštejnská rybniční soustava, čítající
tehdy 300 rybníků, byla napájena z řeky Labe uměle vybudovaným
Opatovickým kanálem, ve své době největším vodním dílem v Čechách. Přes 32 km dlouhý kanál byl zprovozněn před 500 lety a slouží svému
účelu dodnes. Tradice rybníkářství v Bohdanči přetrvala, pravidelné podzimní výlovy
jsou lákadlem pro milovníky ryb z širokého okolí.
Další rozkvět města nastal na přelomu 19. a 20. století po založení slatinných lázní
bohdanečským rodákem Janem Veselým. Lázeňství zaměřené na léčbu pohybového ústrojí i okolní příroda předurčily rekreační charakter města. Rovinatý kraj vybízí
k procházkám, cyklistickým výletům po značených trasách či k projížďkám na koni.
Malebná zákoutí Opatovického kanálu přímo lákají k rekreační plavbě.

PARDUBICE – DOMOV VELKÉ PARDUBICKÉ.
Historie dostihů v Pardubicích se píše už přes 160 let.
První závodní dráhu tu roku 1856 vybudovali milovníci
turfu a o několik let později, 5. listopadu 1874 odstartovala
první Velká pardubická. Dráha Velké pardubické je 6900 m
dlouhá a koně na ní překonávají 31 překážek. Nejznámější je
Taxisův příkop, který je jedním z nejtěžších skoků na světě.
Pardubické dostihové závodiště ale není jen Velká pardubická. Každoročně
se tu běhá až sto dostihů při několika dostihových dnech. Dlouhou tradici tu mají
závody všestrannosti, kdy koně absolvují hned tři jezdecké disciplíny najednou či závody
koňských spřežení, mezinárodní výstava Koně v akci je pak největším setkáním koní a lidí.
Kromě dostihů se závodiště otevírá i dalším akcím. Konají se tu různé festivaly, golfové
turnaje, extrémní běžecké závody. Areál je možné navštívit i při prohlídce dostihové dráhy
nebo v zimě při lyžování. Zkuste poznávat svět dostihů zábavnou formou díky hře pro
chytré telefony To bude jízda, panečku! (více na www.geofun.cz/zavodistepardubice).

parduBice

Product Name
Product Description

Jak je dlouhá městská naučná stezka
Gočárův okruh?
Který kůň
vyhrál první ročník
Velké pardubické ?

P

P

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

I.-XII.

www.lazne.bohdanec.cz, http://ic.bohdanec.cz
www.bohdanecsko.cz

I

I
souřadnice GPS:
50°4'29.035"N,
15°40'49.246"E

souřadnice GPS:
50.0223144N,
15.7457072E
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Dostihové závodiště – Dostihový spolek a.s.
Pražská 607, 530 02 Pardubice
Tel.: 466 797 111
E-mail: racecourse@zavodistepardubice.cz

www.zavodistepardubice.cz

I.-XII.

jeZdecKý areál
trnoVá

Seriál výletů Krajem vína vám letos už
krajeM vína
posedmé 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.

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.

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Moravské vinařské stezky – projekt koordinuje Nadace Partnerství
Tel.: 515 903 121, E-mail: dominika.bauchelova@nap.cz, www.stezky.cz

K
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Areál na okraji Boskovic je součástí
šmelcoVna
významného krajinného prvku Dva Dvory
boskovice
– Šmelcovna. Na rozloze téměř 7 hektarů
nabízí přírodní, naučnou i odpočinkovou část,
přírodní i cíleně osázené plochy. Raritou jsou japonské
dlanitolisté javory, sakury, magnolie, rododendrony
a čarověníky. Arboretum je doplněno zookoutkem
zakrslých hospodářských zvířat, zahradním
prodejním centrem a občerstvením.

Ze kterého století pochází statek,
základ dnešního areálu Trnová?

Product Name
Product Description

I.-XII.

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

B

Arboretum a zahradní centrum, Dva dvory 2311, 680 01 Boskovice
Tel.: 732 940 763, 737 475 290, E-mail: arboretum@smelcovna.cz, www.smelcovna.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.

muZeum

Při návštěvě města klobouků Nový Jičín si nenechejte ujít prohlídku
zdejšího muzea v Žerotínském zámku.
Čekají vás zde kromě historických expozic i zajímavé exponáty
noVojiČínSKa
a artefakty, mapující život a lidovou kulturu dříve převážně německé
oblasti Kravařska – Kuhländchenu. V unikátní historické expozici klobouků,
čepic, čepců a přileb z období od počátku 19. století do současnosti si můžete
prohlédnout i autentické pokrývky hlavy osobností politického, kulturního či sportovního
života naší vlasti. Aktuálně zde do 27. května 2018 probíhá také interaktivní výstava
s „kapkou přírody“, Mechorosty – latimérie mezi rostlinami, která návštěvníkům
přibližuje prostřednictvím uměleckých makro a mikrofotografií svět těchto organismů.

ŘáDKy
Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

III.-XI.

oteVřená
Zahrada

IV.-X.

K

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

Voda, oheň, země, vzduch – to jsou čtyři
živly, které můžete objevovat v jedinečném
environmentálním centru Nadace Partnerství
v Brně. Otevřená zahrada je ideálním místem
pro odpočinek, vzdělání i zábavu. Přijďte se toulat
zahradami, zahrát si s dětmi hry na interaktivních
stanovištích, prozkoumat malou městskou farmu
s ovcemi, králíky, slepicemi a včelami nebo si užít
kouzelnou bylinkovou zahradu.

K
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Kdo je autorem fotografií výstavy Mechorosty – latimérie mezi rostlinami?
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

Otevřená zahrada Nadace Partnerství, Údolní 33, 602 00 Brno
Tel.: 515 903 111, eva.kvapilova@nap.cz, www.otevrenazahrada.cz
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akce 2018

cpdm

Vybrali jsme pro vás akce, na kterých se setkáte s přírodou.
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 změnit.
Kamkoli se vydáte, přejeme vám hodně radosti a jen samé příjemné zážitky.

Stezka za obřími kraslicemi – oslavy příchodu jara s charitativním Řetězem naděje
Hluboká nad Vltavou 30.3. – 15.5.
www.hope4you.cz
Neděle velikonoční – řemeslné odpoledne na Soláni
IC Zvonice Soláň, 1.4
www.zvonice.eu
Plzeňský Den Země – celodenní, ekologicky zaměřený naučně soutěžní program
Zoologická a botanická zahrada města Plzně, 21.4.
www.zooplzen.cz
Hradní slet čarodějnic – Přehlídka a soutěž o NEJ čarodějnici, hradní vatra, soutěže
a ukázky šermu na hradě Hukvaldy, 28.4.
www.hradhukvaldy.eu
Vítání ptačího zpěvu – vycházka s ornitology za pozorováním ptactva
NSEV Čabárna Kladno, 6.5.
www.nsev-kladno.cz
Noc s Metodějem 2018 – výlet do středověku, kulturní program
Výšina sv.Metoděje, Uherské Hradiště, 8.6.
www.slovackemuzeum.cz
Merida Cyklo Maštale 2018 – závod horských kol malebnou přírodní rezervací Maštale,
pro každou věkovou i výkonnostní kategorii, 9.6.
www.cyklomastale.cz
Piknik v Botanické – součást oslav 130. výročí založení Klubu českých turistů
Botanická zahrada v Praze-Tróji, 10.6.
www.100letvznikurepubliky.cz
Stromovka – venkovní výstava věnovaná Královské oboře před budovou Muzea
hlavního města Prahy, Praha – Florenc, do 1.7.
www.muzeumprahy.cz
Slavnostní odhalení pohádkových soch v Sochařském ráji u hotelu Krakonoš
v Mariánských Lázních, 7.7.
www.zivykraj.cz
Výletní jízdy úzkokolejným vláčkem s parní lokomotivou z muzea Mladějovské
průmyslové dráhy, Mladějov na Moravě, např. 14., 21., 11. a 18.8.
www.mladejov.cz
Floracanis – moravskoslezská národní výstava psů všech plemen
Výstaviště Flora Olomouc, 1. – 2.9.
www.flora-ol.cz
Slavnosti brambor – zábava, soutěže i pochoutky s bramborami v hlavní roli, 6. ročník,
Centrum Eden, Bystřice nad Pernštejnem, 29. – 30.9.
www.centrumeden.cz
Večerní lampionové prohlídky – netradiční příležitost k návštěvě zoo i zámku Lešná
ZOO Zlín, 5., 12. a 19.10.
www.zoozlin.eu
Podzim na vesnici – vyzkoušejte si tradiční řemesla i zemědělské práce
Soubor lidových staveb Zubrnice, 20. – 21.10.
www.usti-nad-labem.cz
Turistický sraz k oslavě 100 let republiky – lze navštívit řadu pražských památek
Praha, 26. – 28.10.
www.100letvznikurepubliky.cz
Haloween – oblíbená podzimní akce pro všechny generace
park v centru obce Bílá Třemešná, 3.11.
www.bilatremesna.cz
Poslední puchýř 2018 – tradiční turistický sraz, výlety, pěší i cyklotrasy
Semily, 15. – 18.11.
www.kct.semily.cz
Budišovský advent – vánoční jarmark, zvyky, hudba, občerstvení…
pořádá Středisko volného času Budišov nad Budišovkou, 2.12.
www.budisov.eu
Předvánoční krmení papoušků – tradiční odpolední akce, vstupné dobrovolné
Papouščí zoologická zahrada Bošovice, 14. – 16.12.
www.papouscizoo.cz

Léto s českokrumlovským CPDM. Chceš prožít část letních
prázdnin v překrásném koutě jižních Čech?
ČeSKý KrumloV
Pak neváhej a pojeď s námi od 12. do 25.8.18 na letní dětský tábor
Prázdniny v pohybu. Uprostřed hlubokých lesů zažiješ dobrodružství
při táborových hrách, spluješ část řeky Vltavy, večery strávíš s kytarou
u plápolajícího ohně, pod stanem budeš usínat s bubláním potoka za hlavou…
A jestli už je ti víc než 14 let, tak s námi můžeš jet od 27.8. do 2.9.18 na akci projektu
přeshraniční spolupráce mládeže do Zátoně u Rožmberka nad Vltavou. Potkáš tam mladé
lidi ze Slovenska, Slovinska a Česka. Tématy budou moderní média a užité řemeslo.
Děti místní i odjinud, které budou na počátku letních prázdnin přímo v Českém Krumlově,
se mohou připojit od 2. do 4.7.18 k programu V Boudě proti nudě.
Kromě letních aktivit vás však u nás čeká bohatá nabídka po celý rok!

C
N
D
M
B

U jaké obce se uskuteční letní dětský tábor Prázdniny v pohybu?

N
I

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s.
T. G. Masaryka 114, 381 01 Český Krumlov
Tel.: 380 713 042, E-mail: cpdm@icmck.cz, www.cpdm.cz
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A
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.
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Dům přírody Třeboňska, Zámek 110, 379 01 Třeboň, Tel.: 384 724 912
E-mail: dum.prirody@mesto-trebon.cz, www.dumprirody.cz
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V jedinečné interaktivní expozici Centra
dům štěpánKa
Třeboňského rybníkářského dědictví
netolicKého
odhalíte tajemství stavby rybničních soustav
a umu starých rožmberských rybníkářů, uvidíte
krátký film o Zlaté stoce nebo si vyzkoušíte práci
s měřičskými nástroji. Na děti zde čekají zábavné
činnosti s poučením a funkční model rybniční
soustavy. Celoročně se zde konají výstavy,
přednášky, tvůrčí dílny a další kulturní akce.

Centrum Třeboňského rybníkářského dědictví v domě Štěpánka Netolického
Masarykovo náměstí 89/I, 379 01 Třeboň, Tel.: 380 130 004, www.dumstepankanetolickeho.cz

K
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SKanZen třeBíZ

chrám chmele
a Piva

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi – navštivte soubor
statků a chalup v autentickém prostředí malé zemědělské vesnice
na rozhraní středních a severních Čech. Zachovalý vnější vzhled
lidových staveb je doplněn o expozice v interiérech, které dokládají
způsob bydlení i života vesnické rodiny. Vstoupit můžete do černé
kuchyně, hostince nebo pokoje pro děvečku. Součástí objektů jsou hospodářské
budovy se zemědělskými stroji a prostory pro dobytek. V rámci prohlídky můžete také
navštívit rodný domek Václava Beneše Třebízského či dobový obchod ve zboží smíšeném.
V areálu Cífkova statku, jež je oblíbeným místem filmařů, proběhne 25.8.18 tradiční
Staročeský jarmark s prezentací řemesel, prodejními stánky, veselou hudbou a další zábavou.

POZVáNÍ DO CHRáMU CHMELE A PIVA. Sklizeň chmele
je dokončena. Žatecké sklady chmele jsou plné.
Přijeďte zažít a poodhalit roušku tajemství našeho chmele.
Chrám Chmele a Piva je zábavným i poučným komplexem,
jehož kořeny sahají do tradice světoznámého chmelařského
regionu na severu Čech. V chrámu je pro vás připravena zábavná
prohlídka plná překvapení a program, který zaujme všechny generace
návštěvníků. Chcete-li odhalit tajemství pěstování chmele a vaření dobrého
piva, pak je Chrám Chmele a Piva určen právě vám.
Uvidíte světový unikát – 3D animaci ve výtahu na Chmelovém majáku, bludiště z chmelových
žoků, Erbovní síň a v neposlední řadě netradiční a originální Chmelový orloj.
Na závěr vás čeká degustace piva z místního minipivovaru ve starobylé restauraci, která
byla vybudována z chmelařského skladu. Minipivovar produkuje ležácká piva vařená před
očima zákazníků podle klasických receptur české pivovarnické školy.
OTEVŘENO: Prohlídková trasa: ÚT - NE 10 - 17 h., Restaurace U Orloje: PO – NE 10 – 22 h.

Co je v těsném sousedství třebízské výměnkářské chalupy?

P

V.-X.

Národopisné muzeum Slánska v Třebízi, 273 75 Třebíz č.p. 2
Tel.: 312 579 540, E-mail: info@muzeumtrebiz.cz
www.muzeumtrebiz.cz, www.muzeum.slansko.cz

B

skanzen
KrňoVice

V.-X.

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 milíře, sraz veteránů, Vánoce). Pro skupiny je
možné domluvit termín prohlídky kdykoli během roku.

H

Product Name

Jaké muzeum je součástí Chrámu Chmele a Piva?

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

Veselý kopec – expozice lidového stavitelství Českého Horácka, mnoho programů,
www.skanzen-vysocina.cz
na rozhraní Železných hor a Žďárských vrchů, u Hlinska
Hanácké skanzen – soubor staveb lidové architektury, hliněné stavitelství na Hané
Příkazy, nedaleko Olomouce
www.hanackeskanzen.cz
Muzeum oravské dediny Zuberec – Brestová, přes padesát dřevěných staveb,
domácí zvířata, typické plodiny, akce, podhůří Roháčů
www.muzeum.zuberec.sk
Archeoskanzen Modrá – velkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví,
návrat do dávné minulosti, poblíž Velehradu
www.archeoskanzen.cz
Alternátor – ekotechnické centrum v bývalé továrně T. Bati , expozice zaměřené na energii,
unikátní projekční koule simuluje přírodní a vesmírné úkazy, Třebíč
www.alternator.cz
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví, řepařství a města Dobrovice
vývoj výroby cukru a navazující obory, exkurze
www.dobrovickamuzea.cz
Product Name

I

Product Description

P

L
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J

souřadnice GPS:
50°19'28.552"N,
13°32'42.596"E

B
18
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Chrám Chmele a Piva CZ, p.o.
Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
Tel.: 725 861 895 (rezervace prohlídek, provoz)
E-mail: info@chchp.cz, FB: Chrám Chmele a Piva CZ, Žatec

www.chchp.cz

IV.-X.

jeSKyně

sPa resort
liBVerda

Správa jeskyní České republiky nabízí turistům
prohlídku zpřístupněných jeskyní s překrásnou přírodní
výzdobou. Školení průvodci seznamují na prohlídkových
trasách návštěvníky s historií vzniku jeskyní a poznatky
z geologie, speleologie, mineralogie, archeologie či paleontologie.
V doplňujících expozicích navíc uvidíte obrazové i trojrozměrné
exponáty.
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. Většina jeskyní je dostupná i osobám se sníženou pohyblivostí,
u některých je však dobré zjistit si předem počet schodů. Některé jeskyně mají bezbariérové
trasy, Jeskyně Na Špičáku a jeskyně Výpustek jsou z velké části bezbariérové, mohou je navštívit
i osoby na vozíku. Ve Sloupsko-šošůvských jeskyních je vozíčkářům přístupná část jeskyně.
Fotografování a pořizování videozáznamů je ve všech jeskyních za poplatek povoleno.
Veškeré informace hledejte na www.caves.cz

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 80 kilometry různých náročností pro zkušené sportovce i rodiny s dětmi.

ČeSKé repuBliKy

Product Name
Product Description

Jaký rodinný zážitek vás čeká
při využití speciální nabídky
Spa Resortu Libverda?

P

I.-XII.

P

Ve které z našich zpřístupněných jeskyní
najdete nejvíce nápisů a kreseb?

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

R
souřadnice GPS:
50°53'24.917"N,
15°11'24.391"E

www.caves.cz
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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.

Veronica
Hostětín

Při luštění vám mohou pomoci internetové stránky jednotlivých prezentací.

Product Name
Product Description

I.-XII.
Product Name
Product Description

N

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

Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, pobytové středisko
pro školy a skupiny na okraji CHKO Litovelské Pomoraví
www.slunakov.cz
Chaloupky – pobytové středisko pro vzdělávání a výchovu v přírodě v bývalém zámečku
italského rodu Collalto, Nová Brtnice na Vysočině
www.chaloupky.cz
Ekofarma Horní Chrášťany – ubytování a pokrmy z místních produktů v příjemném
prostředí, obora se zvěří…, u Netolic
www.ekofarmachrastany.cz
Hradní bašta – rodinný penzion a restaurace v CHKO Slavkovský les, hrad a zámek
s relikviářem sv. Maura, botanická zahrada, Bečov nad Teplou
www.hradnibasta.cz
Prázdniny na venkově – oficiální web Svazu venkovské turistiky
ubytování, agroturistika, regionální výrobky…
www.prazdninynavenkove.cz
Naše hory – internetový průvodce po českých a slovenských horách
turistické ubytování podle rekreačních oblastí
www.nasehory.cz

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
rakouský spisovatel karl Heinrich Waggerl (1897 – 1973).

Zážitková zahrada pro zkoumání přírody všemi smysly. Račí potok. Hledačky
s pokladem, sochy v krajině, výlety s příběhem, naučné stezky. Relax i vzdělávání v přírodní
zahradě. Jablečný biomošt přímo od zdroje. To je
Hostětín, obec známá svými ekologickými projekty.
Vydejte se do magické krajiny Bílých Karpat anebo
navštivte naše akce. Rádi vás ubytujeme v našem
ekopenzionu - domě, který žije ze slunce.

Chcete-li získat některý z dárků, pošlete nám taJENkU.
Do soutěže zařadíme všechny správné odpovědi doručené do 30. 6. 2018
e-mailem na: in-prague@in-prague.cz nebo poštou na adresu vydavatele (str. 3).
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TurisTické chaTy
KČt

Klub českých turistů slaví v letošním roce 130. výročí své
činnosti. Kromě široké palety turistických akcí po celé republice,
značení turistických tras a mnoha dalších aktivit nabízíme ubytování
a stravování v horských turistických chatách.
Můžete si vybírat z patnácti chat, které vás okouzlí krásou pobytu v přírodě
a jsou dokonalými základnami pro pěší turistiku v jejich okolí, například: Chatu
na Čiháku u Žamberka v Orlických horách (www.chatanacihaku.cz) nebo Chatu Pláně
pod Ještědem (www.chataplane.cz). Informace o ostatních chatách KČT v Krkonoších,
Českém ráji, Orlických horách, Beskydech…, najdete na dole uvedené internetové adrese.
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DÁRKY soutěžícím věnují: Český svaz ochránců přírody (str.4), Nadace partnerství (str.14 a 15),
turistické informační centrum třeboň (str.17), podorlický skanzen krňovice (str.18), Správa
jeskyní České republiky (str.20), zO ČSOp veronica (str.22) a klub českých turistů (str.22).

Product Name
Product Description

Odměnu získá každá 18. 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
Naučné stezky
web o naučných stezkách v České republice
www.naucnoustezkou.cz
Rozhledny a vyhlídkové věže – podrobný přehled našich rozhleden, fotogalerie,
diskuzní fórum, výběr rozhleden v sousedních zemích
www.rozhledny.wz.cz

Která organizace se zasloužila o vznik KČT ?

I.-XII.

R

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
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Praha
– str. - 4, 9, 16
Středočeský kraj
– str. 9, 10, 11, 14, 16, 18
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Jihočeský kraj
– str. 5, 9, 16, 17, 22

Orientační
přehled nabídek
a kOntaktů

Plzeňský kraj
– str. 9, 16
Karlovarský kraj
– str. 9, 16, 22
Ústecký kraj
– str. 6, 7, 8, 16, 19
Liberecký kraj
– str. - 8, 9, 16, 21
Královéhradecký kraj
– str. 9, 16, 18
Pardubický kraj
– str. 9, 12, 13, 16, 18
Kraj Vysočina
– str. 9, 16, 18, 22
Jihomoravský kraj
– str. 14, 15, 16
Olomoucký kraj
– str. 9, 16, 18, 22
Moravskoslezský kraj
– str. 9, 15, 16
Zlínský kraj – str. 9, 16, 18, 22
celá republika (více krajů)
– 4, 20, 22, 23
zahraničí – str. 18

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

39P8

kap esní
ka talog

volného času

přírOdY
pro ty, kdo míří do

souřadnice GPS:
N 50° 02.738 E 014° 20.916

sezóna 2018

vysvětlivky

Schématické uspořádání informací přispívá
k rychlejší orientaci v konkrétních nabídkách,
které můžete využít nejen v sezóně 2018.
Systém piktogramů charakterizuje zaměření nabídek a jejich dostupnost. Platné značky jsou znázorněny
barevně.

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
str. 5 – 12

výchOva, vzdělávání,
kreativní činnOsti,
hrY, akce
str. 13 – 20

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

P

parkoviště

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

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

2

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
rakouský spisovatel Karl Heinrich Waggerl (1897 – 1973).
Při luštění vám mohou pomoci internetové stránky jednotlivých prezentací.

Chcete-li získat některý z dárků, pošlete nám tAJENKU.
Do soutěže zařadíme všechny správné odpovědi doručené do 30. 6. 2018
e-mailem na: in-prague@in-prague.cz nebo poštou na adresu vydavatele (str. 3).
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DárKy soutěžícím věnují: Český svaz ochránců přírody (str.4), Nadace Partnerství (str.14 a 15),
turistické informační centrum třeboň (str.17), Podorlický skanzen Krňovice (str.18), Správa
jeskyní České republiky (str.20), zO ČSOP veronica (str.22) a Klub českých turistů (str.22).
Odměnu získá každá 18. 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
Naučné stezky
web o naučných stezkách v České republice
www.naucnoustezkou.cz
Rozhledny a vyhlídkové věže – podrobný přehled našich rozhleden, fotogalerie,
diskuzní fórum, výběr rozhleden v sousedních zemích
www.rozhledny.wz.cz
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