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Schématické uspořádání informací přispívá
k rychlejší orientaci v konkrétních nabídkách,
které můžete využít nejen v roce 2020.
Systém piktogramů charakterizuje zaměření nabídek
v tomto katalogu a jejich dostupnost.
Platné značky jsou znázorněny barevně.

Tento KAPesní KAtalog volného času 2020 je inspirací pro všechny generace.
V tomto podivném roce jsme spojili tři naše tradiční témata − KAPKU PŘÍRODY,
DĚTEM a BARIÉR, abychom vám opět mohli nabídnout aktuální tipy a nápady
k aktivnímu a plnohodnotnému prožití volných chvil. Chceme tím přispět nejen
k vašemu cestování a poznávání různých zajímavých míst, ale i k setkávání,
pospolitosti a dobré náladě.
Přinášíme vám pomůcku pro plánování výletů, kulturních programů,
turistických akcí, škol v přírodě, doplňkového vzdělávání, zábavných
i odpočinkových pobytů a tvořivých činností. KAPKA 2020 je praktický soubor
nabídek pro ty, kdo míří do PŘÍRODY a dospělé, kteří svůj čas věnují DĚTEM.
Je však určen i dříve narozeným a osobám se specifickými potřebami, tedy
každému, kdo se nebojí BARIÉR.
KAPKA 2020 je k dispozici bezplatně ve vybraných informačních centrech,
knihovnách, kulturních, vzdělávacích a volnočasových zařízeních, rodinných
centrech, turistických a neziskových organizacích i u našich partnerů.
Katalogy si můžete objednat i z domova či zaměstnání na www.in-prague.cz.
Žádáme vás, 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

Hlavní zaměření, zejména rozvíjí a využívá:
poznávání, muzea, divadlo, kulturní akce
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

hrady, zámky a jiné pamětihodnosti

OBSAH

poučení, vzdělávání, informace
sport a zábava
ubytování
občerstvení
možnosti nákupů

Kvízové otázky
tvoří
čtenářskou soutěž
(více na str. 31).

veřejně
prospěšná
činnost, nadace
str. 4

informace, služby
a ubytovánÍ

Dostupnost nabídky, přístup:
vlak – nádraží do 1 km

str. 29 – 31

kulturní
a turistické cíle
str. 5 – 15

výchova, vzdělávání,
kreativní činnosti,
hry, akce
str. 16 – 28

autobus – zastávka do 1 km
vhodné pro děti

P

parkoviště
vhodné pro cyklisty
možnost vstupu se psem
bezbariérový přístup (kočárky, handicapovaní)
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využitelnost nabídky, OTEVŘENO (měsíce)

poznámky
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volného času
2020

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

NEPRODEJNÉ, určeno k volnému odběru.

Koncepce: M. Matoušková. Design: P. a J. Dvořákovi, V. Vyčítalová.
Foto: inzertní partneři, M. Matoušková, www.laduvkraj.cz, 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 2020.
Uzávěrka tohoto vydání byla 31.5.2020, tiskové chyby a změny nabídek vyhrazeny.

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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OTEVŘENÁ
ZAHRADA

Hostinné

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
nebo si užít bylinkové dílny a jiné kurzy.

Vítejte v Hostinném, v půvabném podkrkonošském
městě na soutoku Labe a říčky Čistá.
Hostinští obři vás zvou na procházku za památkami
města s dlouhou a bohatou historií na úpatí východních
Krkonoš. Kvízová hra s názvem Putování královstvím obrů vás
zavede do zajímavých míst. Najdete tak tajemství našeho města
a budete za to odměněni. Pokyny ke hře si vyzvedněte v turistickém
informačním centru na náměstí.
Naučnou mravenčí stezkou vás provedou zastavení informující o společenstvích
mravenců, o životě ptáků a dalších živočichů, rostlinách, o životě v půdě, myslivosti a ochraně
lesa. Okružní trasa v délce necelých 5 km začíná nad městským parkem a vede po louce do
lesů. Stezka pokračuje po lesních cestách, projít si ji můžete v kterémkoliv ročním období.
Cestu vám ukáží zábavné směrovky mravenců.

Product Name
Product Description
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POMOZTE
DĚTEM

K

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

Sbírka Pomozte dětem pomáhá
s Kuřetem všem dětem po celé České
republice, které to potřebují. Jejím posláním je dělat život dětí se znevýhodněním
radostnější. Pomáhejte s námi zasláním dárcovské
SMS ve tvaru DMS KURE 30 nebo DMS KURE 90
na č. 87777 nebo bankovním převodem na
č. účtu 9595959595/0600.
Více na www.pomoztedetem.cz

Product Nam

Product Descriptio

Product Name
Product Description
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CENTRUM
PARAPLE

R

POMOZTE DĚTEM − projekt NROS a ČT, E-mail: pomoztedetem@nros.cz
FB: Kure Pomozte detem, www.pomoztedetem.cz

Centrum Paraple pomáhá od roku 1994
lidem s poškozením míchy, kteří ochrnuli
následkem nemoci či úrazu, aby se mohli vrátit
do běžného aktivního života. Poskytuje jim zejména
pobytovou službu sociální rehabilitace a odborné
sociální poradenství. Podpořte nás dárcovskou SMS
ve tvaru DMS PARAPLE 90 na telefonní číslo 87 777
(Paraple obdrží 89 Kč.) nebo darem na sbírkový účet
číslo 932 932 932/0300.

Koho podle pověsti zachraňovali obři
v lesích okolo Hostinného?

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description
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Centrum Paraple, o.p.s, Ovčárská 471, 108 00 Praha 10
Tel.: 274 771 478, E-mail: paraple@paraple.cz, www.paraple.cz

Národní síť podpory zdraví – programy na podporu zdraví a prevence nemocí,
zdravotní, výchovné a osvětové projekty
www.nspz.cz
Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové pomáhá lidem se zdravotními a sociálními
handicapy, aby se stali plnohodnotnou součástí společnosti
www.vdv.cz
Budu pomáhat – internetový projekt pro vzájemnou pomoc a podporu potřebných,
burza pomoci, dobrovolnictví, kalendář akcí
www.budupomahat.cz
Nadace Terezy Maxové dlouhodobě usiluje o snížení počtu dětí v ústavní péči
s cílem dopřát všem dětem láskyplnou péči
www.terezamaxovadetem.cz
Hledáme rodiče – pomozte nám najít pěstouny pro děti, které nemohou
vyrůstat ve své biologické rodině
www.hledamerodice.cz
pro-Contact je občanské sdružení , jehož projekt adopce na dálku zpřístupňuje
www.pro-contact.cz
vzdělání a lékařskou péči chudým dětem v africké Guineji 

R
Product Name
Product Description

R
Product Name
Product Description

R

Product Name

www.creanto.cz
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Product Name

Product Description

Product Description

R

H

Product Name
Product Description

R

souřadnice GPS:
N 50°32.47397',
E 15°43.36182'

Product Name
Product Description

Z
Product Name
Product Description
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Město Hostinné – Turistické informační centrum
Náměstí 70, 543 71 Hostinné
Tel.: 499 404 746, E-mail: infocentrum@muhostinne.cz
facebook.com/ Co se děje v Hostinném, Město Hostinné

www.hostinne.info
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Jičín

české
středohoří

DO JIČÍNA za historií, kulturou, gastronomií, zábavou,
odpočinkem a okolní přírodou.
Kdo by si nepřál čas od času strávit bezstarostný prodloužený víkend
a užívat si volných dní… A právě pro vás, kteří plánujete delší víkend, ať
už jen tak nebo během dovolené, je již tradičně připraven oblíbený letní
projekt PRODLOUŽENÉ VÍKENDY V JIČÍNĚ. Od poloviny června do konce srpna,
každý týden od pátku do pondělí vás pozveme na různá místa v centru města Jičína,
ale i do jeho okolí – U NÁS SE NUDIT NEBUDETE.

POHLED Z VÝŠKY NA ČESKÉ STŘEDOHOŘÍ JE TEN NEJKRÁSNĚJŠÍ.
Očima Praotce Čecha zažijete pohled na Polabskou nížinu z hory
Říp, úchvatný je i výhled z roudnické městské věže Hláska.
Jak se Labe zařezává mezi kopečky Českého středohoří, si vychutnáte
z Kalvárie (Tři kříže) nad Velkými Žernosekami. Pozoruhodný je
i výhled z rozhledny Varhošť o pár kilometrů dál (od Labe vzhůru je to
pěkný výšlap). Oblíbený pohled na esovitý ohyb Labe je od Dubického kostelíka,
z vyhlídky Mlynářův kámen nebo Skalky. Nedaleká rozhledna Radejčín nabídne pohled
na Milešovku i Krušné hory. Majestátní je výhled z Bukové hory nad Zubrnicemi i z nedaleké Víťovy rozhledny v Náčkovicích. Na Ústecku nezapomeňte na Erbenovu vyhlídku,
výhled od hradu Střekov či z Větruše a v Litoměřicích vystoupejte na městskou vyhlídku
Kalich či na věž u katedrály sv. Štěpána.

Product Name
Product Description

Který hrad měl zajistit
bezpečnou plavbu po Labi a výběr cla?

Poblíž které zříceniny hradu najdete
Rumcajsovu jeskyni?
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Městské informační centrum, Valdštejnovo náměstí 1, 506 01 Jičín
Tel.: 493 534 390, E-mail: mic@jicin.org
www.jicin.org

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

Mělník

F
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Louny

Královské město Louny tvoří jižní bránu do Českého středohoří.
Je-li Milešovka královnou Českého středohoří, musí být Hazmburk
jeho králem, neboť silueta hradu dominuje nad kotlinou při řece Ohři.
Kopce vznikaly vulkanickou činností, když magma vyvrhnuté z hlubin
Země postupně tuhlo na jejím povrchu. K občerstvení poslouží turistická chata
na Červeňáku i Statek Oblík poblíž hlavní silnice do Mostu. Přijeďte na pár dní a zkuste
zdolat některé z nespočetných kopců a kopečků! V zimě jsou bíle pocukrované, na jaře
tu kvetou hlaváčky a vše je žluté. V létě jsou savanní louky fialové, plné motýlů. Na podzim
zvou svou vůní ovocné sady, smíšené lesy nabízejí celou paletu barev. Turistické i cyklistické
trasy přírodou vás nechají zapomnenout na shon všedního dne. V Městském informačním
centru Louny vám poradí či pomohou zajistit nezapomenutelné zážitky na severu republiky.

Královské věnné město Mělník je vyhlášeno svým historickým
centrem, vinařstvím a úchvatným výhledem na soutok našich
dvou největších řek, Labe a Vltavy. Po vystoupání 180 schodů na věž
chrámu sv. Petra a Pavla budete moci dětem při dobré viditelnosti ukázat
třeba horu Říp, Milešovku nebo Bezděz.
Mělník je také kulturním městem, letos v létě bude pro malé i velké připraven
u Masarykova kulturního domu Relaxační art park s divadelními představeními, koncerty,
workshopy a promítáním. Největší letní událostí bude 11. července akce Moře u Mělníka,
spojená s připlutím Lodi Tajemství bratří Formanů. Zároveň se Regionální muzeum Mělník
v průběhu prázdnin promění na tajuplný výtvarný a divadelní svět díky putovní výstavě
Imaginárium, která probouzí v malých i velkých návštěvnících fantazii, snění a touhu si hrát.

Jaká hora u Loun má tři vrcholy
a je rájem paraglidingu?

P
Jak se jmenuje divadelní loď, která připluje v červenci 2020 na Mělník?

I.-XII.
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Turistické informační centrum Mělník, Legionářů 51, 276 01 Mělník
Tel.: 602 679 552, E-mail: infocentrum@mekuc.cz
www.ticmelnik.cz

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

Klenčí

Návštěvnické středisko Dům přírody Českého lesa v Klenčí pod
Čerchovem zve návštěvníky k prohlídce stálé expozice, kde na vlastní
kůži zažijete atmosféru neprostupného hvozdu česko-německého
pod Čerchovem
příhraničí. Ilustrovaná expozice zobrazuje člověka jako největšího
architekta krajiny, který ji svou činností neustále přetváří. Na expozici navazuje
prostorný dvůr s řadou interaktivních herních prvků.
Nabízíme programy pro školy a dětské skupiny, přijměte také pozvání na exkurze a akce
domu přírody: Motýlí obyvatelé (11.7.) – Postřekovské rybníky (6.9.) – Na houby do Českého
lesa (17.10.) – Výstava hub (18. 10.) – výstava fotografií z letošní fotosoutěže (od 14.11.) –
Vánoční kufrování (30.12.).

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.

nad Ohří

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Do které chráněné krajinné oblasti
vás zve naše expozice?

P

Dům přírody Českého lesa, Klenčí pod Čerchovem 4,
345 34 Klenčí pod Čerchovem, Tel.: 379 795 325; 702 169 891,
E- mail: tic.kultura@klenci.cz, www.dumprirody.cz

D
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Dobřany

Okolí Dobřan nabízí mnoho krás. Prostor bývalého vojenského
tankodromu na Šlovickém vrchu patří mezi nejvýznamnější
přírodní lokality Plzeňského kraje. Díky aktivitám armády v minulosti,
činnostem moto spolků a nově i pastvě exmoorských koní zůstává Šlovický
vrch domovem mnoha chráněných a ohrožených druhů rostlin a živočichů,
např. kuňky žlutobřiché a listonoha letního. Odměnou za výstup na kamennou
mohylu na vrcholu je výhled na Šumavu a Český les (FB: Šlovický vrch).
Obnoveným lesoparkem Martinská stěna vede naučná stezka pro pěší se 14 zastaveními.
Kaple Čtrnácti sv. pomocníků v nouzi, labyrinty, herní prvky (workout, trampolína…), přírodní
divadlo a další místa zvou k procházce, posezení či rozjímání v kteroukoliv roční dobu
(FB: Martinská stěna Dobřany).

Kde v kláštereckém zámku najdete
Pohádkovou zemi?

Za kým se můžete vydat na Martiňák?

P
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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
Město Dobřany – Šlovický vrch a Lesopark Martinská stěna
nám. T.G.M. 1, 334 41 Dobřany, Tel.: 377 195 831, E-mail: dobrany@dobrany.cz
www.priroda.dobrany.cz, www.kacko.cz

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

Ladův kraj

Na Mníšek pod Brdy zavítejte do zámku i do přírody.
Branou střeženou dvěma lvy a přes most s rozhledem na park
a rybníky se návštěvník ocitne uprostřed nevelkého čtvercového
pod Brdy
nádvoří. Je obklopeno raně barokním zámkem se třemi věžemi, z nichž ta
prostřední poskytuje výhled do nejbližšího okolí. Uvnitř zámku si prohlédněte
šlechtické interiéry zařízené převážně původním nábytkem. První okruh představuje
reprezentativní prostory, druhý pak soukromé pokoje z doby první republiky. Nabízíme
i výstavy, například o historii módy nebo o vojsku a četnictvu.
Dále je připraveno mnoho programů pro děti, jako je Kouzelné sklepení, pohádkové
prohlídky s kostýmovanými průvodci či vánoční a Mikulášské akce. K procházce a relaxaci
vybízí barokně i romanticky upravená zahrada a rybníky pod zámkem.
Mníšek je také vstupem do turisticky oblíbené oblasti brdských lesů nedaleko Prahy.

CO JE LADŮV KRAJ?
Region mezi Prahou a řekou Sázavou.
Nese jméno rodáka, malíře a spisovatele Josefa Lady.
Kopcovitá krajina s historickými a přírodními zajímavostmi i sportovním vyžitím – cyklistika, vodácké sporty, golf, aj.
Svazek 24 obcí spravuje například síť turistických stezek
a cyklostezek, zprostředkovává mapy a letáky, podporuje kulturní
a sportovní akce a informuje o nich.
Navštivte LADOVSKÉ stezky: KRAJEM JOSEFA LADY (76 km) – stezka pro
zdatnější cyklisty vede zvlněnou krajinou mezi Říčany, Černými Voděrady, Pyšely
a Kostelcem u Křížků. KRAJINOU BARONA RINGHOFFERA – naučná trasa z Mirošovic do
Kamenice (20 km) připomíná významného průmyslníka 19. století. Prodloužíte-li si trasu,
dojedete až k rozhledně Ládví – Vlková. CESTA KOCOURA MIKEŠE (20 km) – vede z Hrusic
přes Mnichovice do Říčan a je doplněna informačními tabulemi s Ladovými obrázky
a úryvky z knihy Mikeš. V Hrusicích kromě Památníku Josefa Lady potěší děti naučná
stezka POHÁDKOVÉ HRUSICE. Na několika místech lze stezky přerušit a nasednout na
autobus či vlak. Výlet si tak můžete rozplánovat dle svých možností.
Když se na naše stezky vydáte v létě, bude vás na trase čekat i soutěžní překvapení!
Sledujte webový kalendář z Ladova kraje s aktuálními tipy na zajímavé akce!

Product Name
Product Description

Ze které věže zámku je výhled do okolí?
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Product Nam

Product Description

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

Chvalský
zámek

Původně gotická tvrz, přestavěná na renesanční, velmi pěkně
zrekonstruovaný zámek. Historický areál skrývá půvabné zastřešené
nádvoří, sklepy vytesané ve skále a salonky. Svatby na nádvoří, prostory
pro pronájem, firemní i dětské akce a oslavy. Bezbariérový přístup,
parkování, restaurace v okolí.
Výstavy a akce pro rodiny s dětmi, školy i veřejnost . OTEVŘENO denně 9 – 18 hod.
VÝSTAVY: Pojďte děti, budeme si hrát! (20.6. – 23.8.), LEONARDO – s tajemnými vynálezy
da Vinciho (29.8. – 22.11.), Vánoční výstava (28.11.20 – 10.1.21).
KOMENTOVANÉ PROHLÍDKY: Šípková Růženka (19.7.), Popelka (9.8.).
Další akce: Detektivní pátrání na vlastní pěst (22. – 28.6., 10. – 17.7., 14. – 21.8.),
Hradozámecká noc (29.8.), Tajemná noc (12.9.), Svatoludmilská pouť (13.9.).

Kam šel kocour Mikeš
se svým kamarádem
Pašíkem na pouť?

Product Name
Product Description

P

Co je v areálu Chvalské tvrze nově otevřeno k tvoření a setkávání?
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Chvalský zámek, Na Chvalské tvrzi 857, 193 00 Praha 9
Tel.: 281 860 130, E-mail: infocentrum@chvalskyzamek.cz
www.chvalskyzamek.cz

Ladův kraj - Dobrovolný svazek obcí
a Centrum společných služeb
facebook.com/laduvkraj, instagram.com/laduvkraj

www.laduv-kraj.cz
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NYMBURK

Dačice

Milovníci přírody si ve městě Nymburk přijdou na své.
Anglický park Ostrov, který leží na levém břehu řeky Labe, nabízí
řadu zajímavých a vzácných stromů. V létě 2019 byl obohacen
o naučnou stezku s 11 zastaveními. Plánek parku dostanete zdarma
v informačním centru na náměstí.
Pokud vyrazíte s dětmi, zastavte se v našem TIC pro hrací kartu Za tajemnými
skřítky Narožníčníky. Jedná se o procházkový okruh s úkoly, který vás provede po místních
památkách, po vyplnění karty čeká u nás na děti odměna. Všechny památky se nacházejí
v centru města a provedou vás klidným nenáročným terénem.
Více informací: www.mesto-nymburk.cz/infocentrum.

Město je vhodným výchozím bodem pro toulky krásnou přírodou
Podyjí a České Kanady na české straně a regionů Waldviertel
a Thayaland v rakouském příhraničí. Příjemné jsou pěší procházky
podél řeky Dyje s řadou malebných zákoutí a starými mlýny.
Příznivci náročnější turistiky mohou zamířit do kopců Javořické vrchoviny
nebo si vyšlápnout na kole na bizoní farmu na Rožnově, hrad Landštejn nebo
do lesoparku a na rozhlednu U Jakuba.
Ale i přímo v Dačicích je spousta zeleně. Lákavá je procházka zámeckým parkem, kterou
můžete zakončit v tamní útulné kavárně. Na náměstí se krásně odpočívá ve stínu lipového
stromořadí Kancnýřova sadu a kdo má rád vyhlídky, měl by se vydat po křížové cestě
na vrcholek ke Třem křížům. Osvěžení po túře najdete v létě na městském koupališti.

Product Name
Product Description

Který nymburský objekt proslavil Bohumil Hrabal
v knize Postřižiny?

B
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Co bylo poprvé na světě vyrobeno v Dačicích?

Turistické informační centrum
Náměstí Přemyslovců 165, 288 02 Nymburk, Tel.: 325 501 104,
E-mail: infocentrum@meu-nbk.cz, www.mesto-nymburk.cz

Kolín

Historické centrum města, jeho nejvýznamnější památky a jejich
tajemství prozkoumejte pomocí nové hry v rozšířené realitě
s názvem Tajemný Kolín. Setkáte se s ní na informačních panelech
u sedmi památek města (Karlovo náměstí, chrám sv. Bartoloměje se zvonicí
a kostnicí, synagoga a bývalá židovská škola, zámek, starý židovský hřbitov,
věž Práchovna a rozhledna Vodárna).
Nově zrekonstruovaná rozhledna Vodárna vám nabídne krásný výhled na město a okolí.
U lesoparku Borky se pozdravte či vyfoťte s medvědy od Kolína a vydejte se na projížďku
nejstarší polabskou řepařskou drážkou. Pro dospělé i pro děti nabízí Kolín také řadu
cyklistických tras, např. podél řepařské drážky či okolo dějiště bitvy u Kolína.
Product Name
Product Description

I.-XII.

B

P

Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice
Tel.: 384 401 265, E-mail: info@dacice.cz
www.dacice.cz

C

Zámek Slavkov - Austerlitz patří mezi
nejnavštěvovanější moravské památky,
po celý rok se tu pořádají kulturní i společenské akce. Historii a současnost zámku můžete
prozkoumat prostřednictvím prohlídkových tras.
Pro nejmenší je připravený dětský okruh.
Za návštěvu stojí i krásně udržovaný zámecký park
s barokními sochami. Vstup do zámku je díky
novému výtahu bezbariérový.
Zámek Slavkov – Austerlitz, p.o., Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 544 227 548, E-mail: rezervace@zamek-slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz

Jaký produkt dopravovaly polabské řepařské drážky?
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Zámek
Slavkov
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Žďár nad Sázavou – architektura J. B. Santiniho na Zelené hoře, zámek s moderním
kreativním muzeem pro všechny generace, NPR Dářko 
www.dedictvivysociny.cz
Velhartice – městská památková zóna, rozsáhlý státní hrad a zámek, je považován
za jeden z nejromantičtějších šumavských objektů
www.velhartice.cz
Loket – historickému opevněnému městu na ostrohu řeky Ohře dominuje hrad
s expozicí porcelánu, muzeem zbraní a bývalou věznicí
www.hradloket.cz
Krásný Dvůr – v barokním zámku poblíž Loun vás čeká 18 zařízených místností
i rozsáhlý krajinářský park s romantickými stavbami 
www.zamek-krasnydvur.cz
Dolní Morava – rekreační oblast, kde si aktivitu vybere každý, Stezka v oblacích
na Králickém Sněžníku je přístupná i s kočárkem
www.dolnimorava.cz
Kroměříž – hanácké Athény zdobí i Podzámecká zahrada a Libosad (Květná zahrada),
www.kromeriz.eu
uvedené na seznamu světového dědictví UNESCO

Městské informační centrum Kolín, Na Hradbách 157, 280 02, Kolín
Tel.: 321 712 021, 774 138 197, E-mail: mic@mukolin.cz
www.infocentrum-kolin.cz, www.mukolin.cz
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KARVINÁ

KRAJINA
břidlice

Empírový zámek Fryštát v Karviné nabízí prohlídky
zámeckých pokojů s ukázkou šlechtického bydlení
a speciálně dětem od letošního roku nabízíme možnost
zapůjčení princeznovských šatiček a focení v prostorách
zámku. Před zámkem se mohou vyfotit ve fotopointu jako
císařovna Sissi nebo císařpán. To ale není vše. Zažít mohou
i šermířské souboje či prožít s bývalými obyvateli zámku nejedno
dobrodružství při akcích pořádaných na zámku po celý rok.
Více na www.zamek-frystat.cz
Nádherný zámecký park (park Boženy Němcové) je tím pravým místem pro rodinné
procházky. Děti nemohou minout oblíbený dětský koutek s mnoha atrakcemi. Kousek
pod zámkem je letní kino s amfiteátrem, kde se koná mnoho akcí. Nezbytná je zastávka
u zookoutku s daňky, někdy se v celé své kráse ukáže pyšný páv. K parku patří rekreační zóna
s Loděnicí a půjčovnou loděk, ale rovněž in-line stezka vedoucí po obvodu parku.
Nostalgické jízdy městem aneb poznáváme Karvinou v historickém kočáře taženém
koňským spřežením je projížďka historickým jádrem Karviné, pořádaná v pátek a sobotu
během července a srpna. Těší se na ni hlavně děti, stejně jako v letních měsících na zdejší
koupaliště s tobogány a taky na „Karvinské moře“.
Při odjezdu směrem na Ostravu se zastavte u šikmého kostela sv. Petra z Alkantary, který je
raritou nejenom v ČR a říká se mu česká Pisa. Uvnitř kostela zakusíte zvláštní pocit – na rovné
ploše a přece šikmo (prohlídky probíhají od června do konce srpna o víkendech). Na této trase
je i golfové hřiště s Dětskou golfovou školou a nezapomněli jsme ani na malé cyklisty. Jsou
jim určeny dvě z tematických cyklotras v cykloprůvodci Cyklotrasy fajnym městem.

KRAJINA BŘIDLICE je pestrou krajinou příběhů, které zažijete
v romantickém prostředí Nízkého Jeseníku a Oderských vrchů.
Zeleň se střídá s šedivě stříbřitou barvou hald, na každém kroku uvidíte
pozůstatky dobývání a zpracování břidlice.
Výchozím bodem je MUZEUM BŘIDLICE v Budišově nad Budišovkou
s unikátními sbírkami historických předmětů, fotografií a dokumentů. Zahradní
expozice je zmenšeným geologickým parkem. Nahlédněte do štoly s netopýry, zahrajte si na
jedinečný nástroj − břidlofon či si ve štípárně vyzkoušejte štípání břidlice. Na muzeum navazuje
BŘIDLICOVÁ STEZKA (60 km). Je rozdělena do několika propojených okruhů dostupných
pěšky i na kole. Trasy spojují další naučné stezky a turistické cíle – např. Imaginárium břidlice
v Mokřinkách, Katovnu a Muzeum Oderska v Odrách, Raabovu štolu v Zálužném a úplně
novou expozici Flascharův důl poblíž Oder.
Product Name
Product Description

Co bylo od 18. století v místě
dnešního Muzea břidlice ?
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Muzeum břidlice, Na mlýnské strouze 230, 747 87 Budišov nad Budišovkou
Tel.: 725 852 076, 556 305 334, E-mail: svc@budisovnb.cz
www.krajinabridlice.cz, www.budisov.eu, www.svcbudisov.cz

M

Product Name
Product Description



Nový Jičín

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků najdete
v Laudonově domě v samotném historickém jádru města.
Kromě informačního centra zde máme kloboukovou prodejnu,
kavárnu a dvě stálé interaktivní expozice. Expozice klobouků, věnovaná
technologickému procesu výroby, vám umožní zažít aktivní prohlídku,
vyzkoušíte si přes 300 klobouků a můžete si dozdobit i svůj vlastní miniklobouček.
Expozice Generál Laudon mapuje život tohoto významného vojevůdce, který v Novém
Jičíně roku 1790 zemřel. Děti jistě ocení dětskou hernu, kde si mohou díky dobovému
oblečení a výzbroji zahrát na vojáky. Velkým lákadlem je interaktivní dělo a digitální zkoušírna
klobouků. Návštěvnické centrum je plně bezbariérové a vhodné pro celou rodinu napříč
věkovými skupinami. srdečně vás zveme.
Znáte jméno
antického hrdiny,
jehož dvě sochy stojí
u hlavního vchodu
do zámku Fryštát?

Product Name
Product Description

Jak se jmenuje továrna na klobouky, která proslavila Nový Jičín?
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M
souřadnice GPS:
49°51'14.677"N,
18°32'34.242"E

Návštěvnické centrum Nový Jičín – město klobouků
Masarykovo nám. 45, 741 01 Nový Jičín, Tel.: 556 711 888, 556 768 288
www.mestoklobouku.cz, www.icnj.cz, www.expozicelaudon.cz
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Městské informační centrum Karviná
Masarykovo nám. 71/26, 733 01 Karviná − Fryštát
Tel.: 596 318 620
E-mail: micka@rkka.cz

www.karvina.cz, www.zamek-frystat.cz
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kapka

V tomto neobvyklém roce jsme pro vás vybrali některá kulatá
výročí a spojili je s různými místy a tipy pro volný čas.
Slavné osobnosti a významné události vás mohou inspirovat, abyste
se tam vypravili. Nesetkáte se vždy se speciálními akcemi či programy,
ale věříme, že vás čeká mnoho zajímavého a přejeme vám samé pěkné zážitky.
Před cestou si raději na internetu nebo telefonicky ověřte aktuální údaje.

Antonín Slavíček – představitel českého impresionismu, námětem jeho nejslavnějšího
obrazu jsou Kameničky poblíž Hlinska (*16.5.1870), 150 let
www.obec-kamenicky.cz
Karel Jaromír Erben pro nás zachoval oblíbené lidové pohádky, písně a říkadla,
rodný domek a naučná stezka v Miletíně († 21.11.1870), 150 let
www.miletin.cz
Alexander Dumas – autor Tří mušketýrů na zámku Kynžvart asi nebyl, přesto se tu našly
jeho rukopisy a uvidíte jeho předměty (†5.12.1870), 150 let www.zamek-kynzvart.eu
Adolf Loos – rodák z Brna ovlivnil i evropskou moderní architekturu, navštivte
K
zařízené vily (*10.12.1870), 150 let
www.loosovavila.cz, www.muzeumprahy.cz
Josef Gočár – urbanista a architekt funkcionalismu vtiskl tvář Hradci Králové, navrhl H
pavilon v Lázních Bohdaneč... (*13.3.1880), 140 let
www.hkinfo.cz, www.llb.cz
Jan Štursa – jeden ze zakladatelů českého moderního sochařství pocházel
www.horackagalerie.cz
z Nového Města na Moravě (*15.5.1880), 140 let
Milan Rastislav Štefánik – slovenský politik a astronom přispěl ke vzniku Československa,
připomíná jej hvězdárna na Petříně (*21.7.1880), 140 let 
www.planetum.cz
Karel Čapek – rodák z Malých Svatoňovic, osobnost, která dala světu slovo robot
(*9.5.1890), 130 let
www.malesvatonovice.cz , www.capek-karel-pamatnik.cz H
Svátek práce připomíná americké dělnické protesty koncem 19. st., v Ostravě přerostla
první oslava ve stávku s několika oběťmi (1.5.1890), 130 let 
www.ostravainfo.cz
Egon Schiele – rakouský malíř pobýval a tvořil v Českém Krumlově, navštivte art centrum
v historickém jádru města (*12.6.1890), 130 let
www.esac.cz
Jan Zrzavý – osobitý malíř trávil dost času v cizině, ale miloval Krucemburk, kde najdete
jeho pamětní síň i hrob (*5.11.1890), 130 let
www.krucemburk.cz
Bohuslav Martinů – rodná světnička hudebního skladatele ve věži kostela sv.Jakuba
v Poličce, pohřben jen pár kroků odtud (*8.12.1890), 130 let
www.cbmpolicka.cz
Jaroslav Heyrovský – mezinárodně uznávaný fyzikální chemik obdržel za svůj objev
polarografie Nobelovu cenu (*20.12.1890), 130 let www.ntm.cz, www.jh-inst.cas.cz
Jiří Wolker – básník a prozaik, symbol zmařeného mladého, nadějného života, se narodil
a je pochován v Prostějově (*29.3.1900), 120 let
www.prostejov.eu
Karel Zeman – ikona českého animovaného filmu, autor Cesty do pravěku a verneovek,
expozice v centru Prahy (*3.11.1910), 110 let
www.muzeumkarlazemana.cz
Hlučínsko vzniklo na základě výsledků první světové války, kdy byla část německého
území připojena k Československu (4.2.1920), 100 let 
www.muzeum-hlucinska.cz
Karol Józef Wojtyla – polský papež z Wadowic poblíž Krakova, kde působí moderní
Centrum Jana Pavla II. NEBOJTE SE (*18.5.1920), 100 let 
www.krakow.cz
Jiří Hanzelka – rodák ze Štramberka tvořil s Miroslavem Zikmundem dvojici, které ležel
www.stramberk.cz, www.tatramuseum.cz
svět u nohou (*24.12.1920), 100 let
Alois Jirásek – tradiční festival Jiráskův Hronov se koná v rodném městě spisovatele,
který byl léta učitelem dějepisu (†12.3.1930), 90 let
www.jiraskuvhronov.eu
Ivan Hlinka – legendární hokejový hráč a trenér tragicky zahynul, jeho jméno nese
zimní stadion v Litvínově (*26.1.1950), 70 let
www.mulitvinov.cz
Mezinárodní den počítačů připomíná zásadní článek A. M. Turinga o umělé inteligenci
www.techmania.cz
z roku 1936 (slaví se od 28.5.1950), 70 let
Mezinárodní den dětí vyhlášený OSN upozorňuje veřejnost na práva a potřeby dětí
(slaví se od 1.6.1950), 70 let
www.kudyznudy.cz
Expedice Huascaran Peru 1970 – z osudné horolezecké výpravy v Andách se nevrátili
ani zakladatelé Jizerské padesátky (†31.5.1970), 50 let
www.jiz50.cz
Jan Werich – vila na pražské Kampě je multikulturní centrum hodné jména jednoho
ze svých slavných obyvatel (†31.10.1980), 40 let
www.werichovavila.cz
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Přemysl Otakar I. – třetí český král je pohřben v Katedrále sv. Víta na Pražském hradě
(†15.12.1230), 790 let 
www.katedralasvatehovita.cz
Zahájení ražby pražských grošů na Vlašském dvoře v Kutné Hoře souviselo s měnovou
reformou krále Václava ll. (červenec 1300), 720 let 
https://destinace.kutnahora.cz
Bitva u Sudoměře – monumentální památník Jana Žižky na místě prvního velkého
vítězství husitských vojsk, Strakonicko (25.3.1420), 600 let
www.jiznicechy.cz
Jiří z Poděbrad – s králem zvoleným českou šlechtou se setkáte nejen v Poděbradech
(*23.4.1420), 600 let
www.polabskemuzeum.cz
Bitva na Bílé hoře – porážka českých stavů ve třicetileté válce poblíž Břevnovského
kláštera a dnešní obory Hvězda, Praha (8.11.1620), 400 let
www.bellum.cz
Jan Amos Komenský – učitele národů a biskupa jednoty bratrské si připomínáme
na mnoha místech v ČR i v zahraničí (†5.11.1670), 350 let
www.mjakub.cz N
Ludwig van Beethoven – německý hudební skladatel u nás byl vícekrát, například
v Teplicích se setkal J. W. Goethem (*prosinec 1770), 250 let  https://visitteplice.com
Marie Terezie – tato rakousko-uherská panovnice si během několika svých návštěv
oblíbila město Olomouc (†29.11.1780), 240 let
www.arcibiskupskypalac.cz
Fryderyk Chopin – pobyt polského skladatele a klavíristy v Mariánských Lázních
připomíná památník a každoroční festval (*1.3.1810), 210 let 
www.kisml.cz
Karel Hynek Mácha – český romantický spisovatel prožil poslední dny svého života
v Litoměřicích, (*6.11.1810), 210 let
www.muzeumlitomerice.cz
Božena Němcová – připomínkou v místech, kde spisovatelka prožila dětství a čerpala
inspiraci, je Rok Boženy Němcové (*4.2.1820), 200 let 
www.kladskepomezi.cz
Josef Mánes – malíř, který přispěl k výzdobě Staroměstského orloje, rád pobýval a tvořil
na moravském zámku Čechy pod Kosířem (*16.5.1820), 200 let 
www.zamekcechy.cz
František Josef I. – habsburský císař po návštěvě Plzeňského Prazdroje už údajně nebyl
ochoten pít žádné jiné pivo (*18.8.1830), 190 let 
www.prazdrojvisit.cz
Jakub Arbes – smíchovský spisovatel, jehož dílo řadíme i ke sci-fi, je pohřben
na Malvazinkách v dnešní Praze (*12.6.1840), 180 let
www.praha5.cz
Tomáš Garrigue Masaryk – se narodil v Hodoníně, hrob má poblíž zámku v Lánech
K
(*7.3.1850), 170 let
www.masaryk.info, www.muzeumtgm.cz
Zdeněk Fibich – představitel hudebního romantismu je spolu se stovkami našich osobností
pochován na Vyšehradském hřbitově (*21.12.1850), 170 let 
www.prague.eu
Arnošt Emanuel Silva-Tarouca byl šlechtic, který založil unikátní přírodně krajinářský
Průhonický park – UNESCO (*3.1.1860), 160 let
www.pruhonickypark.cz
Anton Pavlovič Čechov – k dílům ruského prozaika a dramatika patří Tři sestry, hru
uvádí i Divadlo Aréna v Ostravě (*29.1.1860), 160 let 
www.divadloarena.cz
Gustav Mahler – rakouský skladatel a dirigent žil v Jihlavě, program Mahler s gustem
je letos připraven v Domě Gustava Mahlera (*7.7.1860), 160 let 
www.jihlava.cz/dgm
Alfons Mucha – secesní malíř a grafik navrhl první čs. bankovky a známky, Slovanskou
epopej maloval na zámku Zbiroh (*24.7.1860), 160 let
www.zbiroh.com
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Vlastivědné muzeum

Papouščí ZOO

Papouščí zoologická zahrada v Bošovicích na jižní Moravě
je unikátní chovatelské zařízení se specializací na chov papoušků.
V březnu 2020 zahajuje již desátou návštěvnickou sezónu. Naše zoo
je jediná svého druhu v Evropě a můžete v ní pozorovat přes 230 kusů
papoušků ve více než 50 druzích. Snažíme se vystavovat co nejucelenější
kolekce jednotlivých rodů papoušků. Najdete u nás papoušky původem z Afriky,
Austrálie a převážně z Jižní Ameriky. Na jednom místě uvidíte největší druhy papoušků
– ary, ale také jedny z nejmenších, papoušíčky. Zoo je vyhledávaným místem jak laické, tak
i odborné veřejnosti. OTEVŘENO denně od března do 17. listopadu od 10 do 18 hodin.

V HLAVNÍ BUDOVĚ Vlastivědného muzea v Olomouci,
které patří mezi největší a nejstarší instituce v České
republice, najdete mimo jiné bohaté expozice Příroda
Olomouckého kraje, Herbárium, Příběh kamene
a Expozici ohrožených druhů rostlin.
Zveme vás i na krátkodobé výstavy Největší záhady a tajemství
světa (31.1. – 30.8.20), České korunovační klenoty (11.9.20 – 17.1.21)
a Jiří Louda − život mezi erby (25.9. – 22.11.20).
ZÁMEK ČECHY POD KOSÍŘEM v klasicisním stylu je obklopen přírodně krajinářským
parkem (21,5 ha), který patří k nejcennějším objektům historické zeleně na Moravě. Zámek
je spjat se šlechtickým rodem Silva Tarouca, přítelem této uměnímilovné hraběcí rodiny byl
i malíř Josef Mánes, který zde také tvořil. Navštívit můžete tři prohlídkové okruhy: Zámek
– historické interiéry, Park – komentované prohlídky parku a jeho staveb a Muzeum filmů
Zdeňka a Jana Svěrákových. Od r. 2008 zámek s parkem spravuje Vlastivědné muzeum
v Olomouci. Zámek Čechy pod Kosířem vyhrál celostátní anketu PAMÁTKA ROKU 2019
a získal cenu OPERA HISTORICA 2019 !
ARBORETUM BÍLÁ LHOTA – Národní přírodní památka se třemi stovkami různých druhů
a kultivarů dřevin. Počátky parku na tomto místě jsou doloženy již kolem poloviny 15. století.
Vlastivědné muzeum v Olomouci o arboretum pečuje a rozvíjí jej již více než 50 let.
Naše muzeum se již šest let pravidelně umisťuje v TOP 10 nejnavštěvovanějších míst
Olomouckého kraje, těšíme se i na vaši návštěvu.

v Olomouci
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Co předcházelo papouščí zoo v Bošovicích?
Papouščí zoologická zahrada
Lipová 58, 683 55 Bošovice, Tel.: 777 169 000, 777 169 005,
E-mail: info@papouscizoo.cz, www.papouscizoo.cz
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KAPKA cílů pro ty, kdo míří do PŘÍRODY
Arboretum Šmelcovna Boskovice – arboretum má okrasnou a ovocnou část, součástí
www.smelcovna.cz
areálu je i zahradní centrum a zookoutek
Flora Olomouc – sezónní zahradnické trhy a výstavy, botanická zahrada
a zahrada smyslů, rozárium
www.flora-ol.cz
Slezská Harta – přehradní nádrž obklopená sopkami, ideální pro rekreaci,
cykloturistiku, jachting i rybaření
www.slezskaharta.eu
IC Zvonice na Soláni – lidové tradice a kulturní programy uprostřed krásné přírody,
turistické trasy v Beskydech a podhůří
www.zvonice.eu
Lesní naučná stezka Chaloupky je zaměřena na ekologii, botaniku a ornitologii,
www.vysocina.eu
délka 7 km s možností zkrácení, Třebíč
Nová Bystřice – brána České Kanady nabízí vycházky do krásné přírody
na čeko-rakouském pomezí
www.novabystrice.cz
Slatiňany – státní zámek (NKP) s rozsáhlým parkem, zpřístupněným veřejnosti
po rekonstrukci, Hippologické muzeum na Švýcárně
www.slatinany.cz
Krkonošský národní park – celoroční turistika v našich nejvyšších horách,
pět informačních center, expozice o přírodě a lyžování
www.krnap.cz
Stráž pod Ralskem – základna pro výlety k průrvě řeky Ploučnice, skalním hradům,
na zámky nebo do Kryštofova údolí 
www.strazpr.cz
Jezdecký areál Trnová – výcvik jezdců v prostředí plném pohody pod Cukrákem,
ustájení a pronájem koní, vyjížďky, poníci...
www.trnova.net
Zoopark Chomutov – největší zoo v ČR, ekocentrum, skanzen Stará Ves,
záchranná stanice pro handicapované živočichy, jezdecké stáje... 
www.zoopark.cz

Kdo byl Josef Drásal, s nímž se můžete
v olomouckém muzeu vyfotit?

P
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Vlastivědné muzeum v Olomouci
nám.Republiky 5, 771 73 Olomouc
Tel.: 585 515 111
E-mail: vmo@vmo.cz

www.vmo.cz

L
souřadnice GPS:
N 49°35.80895',
E 17°15.41120'
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Bečovská
botanická
zahrada
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skanzen
Krňovice

V.-X.

Jeskyně

Přijďte se do jeskyní v létě zchladit a v zimě ohřát!
Přírodní jeskyně v ČR mají celoročně stejnou vnitřní
teplotu mezi 5-14OC, což láká v létě i zimě k prohlídce krás,
které dokázala za tisíciletí voda ve vápenci vymodelovat.
Správa jeskyní ČR zpřístupňuje turistům 14 podzemních
unikátů. Některé celoročně, což v zimě umožňuje turistům se ohřát.
Tři jeskyně jsou v Čechách, 11 na Moravě. Koněpruské jeskyně na
Berounsku lákají např. na tajnou středověkou dílnu penězokazců. Chýnovská
j. u Tábora okouzluje barevnou zdobností mramorů, Bozkovské j. na Semilsku se
chlubí největším podzemním jezerem Čech. Dvě jeskyně zvou na sever do podhůří Jeseníků:
Na Špičáku zdobí chodby ve tvaru srdce a dlouhá historie zaznamenaná 4000 malbami
a nápisy, i z dob renesance. Na Pomezí je k vidění pestrá výzdoba. Běloskvoucím krápníkovým
rájem jsou Javoříčské jeskyně na Olomoucku, v nedalekých Mladečských se zabydlel pod
krápníky již pravěký člověk. Zbrašovským jeskyním modelovaly aragonitovou výzdobu
kyselky lázní Teplice nad Bečvou. Na Turoldu u Mikulova se pyšní pěnovou výzdobou.
V Moravském krasu jsou nejznámější Punkevní jeskyně s plavbou po říčce Punkvě ze dna
propasti Macocha. Bohatou historii a pestrou výzdobu lze obdivovat i v blízkých jeskyních
Kateřinské, Balcarce i Sloupsko-Šošůvských. 40 000 let historie pozpátku zažijí návštěvníci
Jeskyně Výpustek u Křtin severně od Brna – od podzemního krytu armády ze studené války,
přes ukrytou nacistickou továrnu, až po jeskynního medvěda a paleolitické osídlení. Jeskyně
Výpustek, Sloupsko-šošůvské i Na Špičáku mají bezbariérové trasy.
Fotografování je ve všech jeskyních za poplatek povoleno. Cesty k podzemním klenotnicím
přírody, otvírací doby, ceny i počty schodů najdete na www.caves.cz.

Botanická zahrada v Bečově nad
Teplou (11 ha) s expozicí listnatých,
jehličnatých dřevin a květin vznikla roku 1918,
původně se jí říkalo Druhé Průhonice. Její součástí
je volnočasový areál, Korunní rybník s koupáním
a projížďkami na loďkách, táboření, pobytové
programy, kulturní akce i 1. česká bioferrata.
Zahradu najdete v údolí řeky Teplé za průmyslovým
areálem, 1 km z centra. Cyklisté vítáni.

E

České republiky

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

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, práce se dřevem, Vánoce). Pro skupiny je možné
domluvit termín prohlídky kdykoli během roku.
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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

Hlinsko – památková rezervace lidových staveb Betlém v centru města a nedaleké
muzeum v přírodě na Veselém kopci
www.hlinsko.cz
Hanácké muzeum v přírodě představuje lidové hliněné stavitelství z oblasti Hané,
je známé i pod názvem Hanácké skanzen, Příkazy
www.nmvp.cz
Permonium – zábavní park v areálu černouhelného dolu Kukla30, tematické atrakce,
vyhlídková těžní věž, Duhový park pro nejmenší, Oslavany
www.permonium.cz
Grafitový důl – příležitost projít si podzemí, svézt se důlním vlakem a udělat si představu
www.grafitovydul.cz
o hornické profesi, Český Krumlov
Krušnohorská hornická krajina – rozmanité nerostné bohatství,
technické památky, českoněmecké pomezí (UNESCO)
www.montanregion.cz R
Skanzen Solvayovy lomy – expozice těžby vápence v Českém krasu
poblíž pozoruhodné obce Svatý Jan pod Skalou
www.solvayovylomy.cz

GEOPARK
SPOŘILOV
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Jak se jmenuje zážitková trasa
ve Sloupsko-Šošůvských jeskyních?
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V pražském Geoparku Spořilov najdete
přes 50 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.
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Geofyzikální ústav Akademie věd ČR
Boční II / 1401, 141 31 Praha 4, Tel.: 267 103 327, www.ig.cas.cz

Správa jeskyní České republiky
Tel.: 271 000 040
E-mail: spravajeskynicr@caves.cz
facebook.com/jeskynecr, instagram.com/jeskynecr

www.caves.cz
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planetum

KAPKA tipů pro ty, kdo se nebojí BARIÉR
Karlovy Vary – návštěvu města spojte s prohlídkou expozic místního muzea
a oslaďte si ji lázeňskými oplatkami
www.karlovyvary.cz, www.kvmuz.cz
Třeboň – lázeňské město s historickým centrem, zámkem, domem přírody,
pohodlné procházky nejen po hrázi rybníka Svět 
www.itrebon.cz
Lázně Libverda – poklidné městečko v podhůří Jizerských hor, turistické trasy i cyklistika
www.laznelibverda.cz
všech obtížností, sportovní vyžití, lázeňský resort
Bystřice pod Hostýnem – menší město se pyšní zámkem a lákavým blízkým cílem,
mariánským poutním místem Svatý Hostýn 
www.bystriceph.cz
Terezín – unikátní bastionová pevnost v barokní krajině vytvořené člověkem,
bezbariérová prohlídka podzemních chodeb
www.terezin.cz
Třebíč – město založené přemyslovskými knížaty, benediktinský klášter s bazilikou
sv. Jakuba a židovská čtvrť jsou zapsané na seznamu UNESCO
www.visittrebic.eu
Třetí věk pro důchodce a seniory – užitečné informace a články, přehled univerzit
třetího věku, cestování...
www.tretivek.cz
Helpnet.cz – informační portál pro osoby
se specifickými potřebami 
www.helpnet.cz
Žiju s handicapem.cz je informační portál, který podporuje vaše aktivity
publikujte, komentujte, nabídněte pomoc... 
www.zijushandicapem.cz
Plánovače výletů a cest pro vozíčkáře – databáze nejen turistických cílů

www.vozejkmap.cz, www.neposedime.cz

E
C
G
Product Name
Product Description

N

Planetárium
Praha,
Štefánikova
hvězdárna
a Hvězdárna Ďáblice – tři subjekty součástí jediné
platformy nazvané PLANETUM nabízejí chytrou vesmírnou
zábavu – astronomické filmy, pozorování, přednášky, kurzy
a kroužky a další speciální akce.
Kopule pražského planetária s průměrem 23,5 metru je největší
promítací plochou v ČR a patří k největším na světě. Projekci oblohy
a unikátní prostorové zobrazení vesmíru lze sledovat v rozlišení 8K za
každého počasí. Filmy pro děti i dospělé jsou proto neobyčejným zážitkem.
Tím nejzajímavějším, co nabízejí hvězdárny, je bezpochyby pozorování denní i noční oblohy
velkými dalekohledy, která probíhají za jasného počasí po celý rok.
KDYŽ JDE O VESMÍR, NENÍ TU NIKDO LEPŠÍ.
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KČT

Klub českých turistů vyznačil od roku 2009 patnáct turistických
tras vhodných pro vozíčkáře, v roce 2020 budou otevřeny další tři
– v Krásné Lípě, v Bělském lese u Ostravy a v Humpolci.
PRO VŠECHNY
Trasy jsou rozděleny podle obtížnosti do tří skupin na modré (nejlehčí), červené
(středně obtížné) a černé (nejobtížnější, určené jen pro elektrické vozíky).
Díky zpevněným povrchům stezek a přiměřeným sklonům jsou vhodné
i k procházkám s kočárkem. Podrobnosti k jednotlivým trasám si vyžádejte na kct@kct.cz.
Klub českých turistů také pořádá řadu vycházek pro seniory, kontakt na nejbližší odbory
a akce najdete na www.kct.cz. Pro skupiny seniorů je určen program AKTIVNÍ SENIOŘI,
informace získáte e-mailem na kct@kct.cz.

Jak se jmenuje nový film
o příběhu naší planety, který můžete vidět
v pražském planetáriu?
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Kterou
turistickou chatu KČT
můžete podpořit díky
veřejné sbírce?
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Ústřední sekretariát Klubu českých turistů
Revoluční 8a, 110 05 Praha 1 – Nové Město
Tel.: 251 610 181, 736 754 095, E-mail: kct@kct.cz, www.kct.cz

souřadnice GPS:
N 49°35.80895',
E 17°15.41120'
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Planetárium Praha
Královská obora 233, 170 21 Praha 7
Tel.: 220 999 001–3,
E-mail: planetarium@planetum.cz

www.planetum.cz
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Muzeum

Divadlo Spejbla
a Hurvínka

Branou minulosti projdete do mladoboleslavského hradu
a expozic Muzea Mladoboleslavska, kde vás čekají mnohá
překvapení. Seznámíte se nejen s dějinami zdejšího kraje či hradu,
Mladoboleslavska
ale dozvíte se více o muzejní práci i o všedním životě před dávnými časy.
Připraven je zábavný a hravý program pro celou rodinu v muzejní herně,
kde si můžete vyzkoušet, jaké to je být archeologem či historikem.
Doporučujeme vám i dlouhodobou výstavu Čepce šátky pleny, která se věnuje lidovým
pokrývkám a úpravám hlavy, které symbolizovaly nejen sociální postavení svých nositelek,
ale mnohem více, než se na první pohled zdá. Kdo a proč je nosil, kdo je vyráběl a jak?
Jak byly drahé a z jakých materiálů vznikaly? Nejen to se dozvíte na výstavě, která tyto
jedinečné památky představuje v nečekaných vztazích a souvislostech.

Divadlu Spejbla a Hurvínka se podařilo
i v nelehké době připravit na konec sezóny
nevšední premiéru. Koná se 14. 6. 2020
a bude vcelku netradiční, protože poprvé ve své
historii představí interaktivní „miminí“ představení
Janky Ryšánek Schmiedtové a Davida Janoška
Žeryčku, HOP! Je určeno dětem ve věku od 1 do
3 let jako první divadelní zážitek a podívaná pro
všechny smysly každého mimiňáka.
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Divadlo Spejbla a Hurvínka, Dejvická 38, 160 00 Praha 6 – Dejvice
E-mail: info@spejbl-hurvinek.cz, www.spejbl-hurvinek.cz

Naivní divadlo Liberec – jedno z prvních profesionálních loutkových divadel u nás
baví všechny generace, stálo i u zrodu Studia Ypsilon
www.naivnidivadlo.cz
Hudební divadlo Karlín – jedno z nejstarších a nejkrásnějších českých divadel,
první operetní a muzikálová scéna, program HDK Junior, Praha
www.hdk.cz
Sladovna Písek – kulturní centrum a Galerie hrou pro děti a jejich dospělé,
zrekonstruovaná industriální budova uprostřed města
www.sladovna.cz
Muzeum Moravská Třebová – stálá expozice mimoevropského umění s mumií egyptské
princezny Hararet, haptická výstava
www.muzeummoravskatrebova.cz
Muzeum města Brna – expozice v autentickém prostředí hradu Špilberk a klenot
moderní architektury, vila Tugendhat (UNESCO)
www.spilberk.cz
Památník Bible Kralické – expozice v sousedství tvrze, kde se ukrývala
v 16. – 17. století bratrská tiskárna, Kralice nad Oslavou
www.mzm.cz
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Product Name
Product Description
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Čí jméno nese další mladoboleslavská
pobočka muzea?

I
K

Muzeum Mladoboleslavska, Staroměstské nám. 1 – hrad,
293 01 Mladá Boleslav, Tel.: 326 325 616, E-mail: info@muzeummb.cz,
FB: muzeummladoboleslavska, www.muzeummb.cz
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Muzeum
Středních
Brd

Muzeum Středních Brd ve Strašicích v areálu bývalých kasáren
nabízí stálé expozice ve dvou budovách, výstavy, specifické ubytování
ve vojenských kulisách a turistické infocentrum. Muzeum klade
důraz na regionální specifika, například lesní řemesla, historii hornictví,
brdské železářství a prezentaci výsledků lokálních archeologických výzkumů
středověku.
Obec Strašice na Rokycansku je vstupní branou do Středních Brd. Kromě dvou muzeí na
návštěvníky ve Strašicích čekají nádherné vycházky a vyjížďky do Chráněné krajinné oblasti
Brdy a k Přírodní památce Trhoň, ale i historické a kulturní památky – zámeček Tři trubky,
gotický kostel sv. Vavřince, soubor lidové architektury. V obci najdete i obchody, restaurace,
hostince... Výborné dopravní spojení (Praha 70 km, Plzeň 40 km).

Pedagogické
muzeum

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
zahrnuje muzeum a veřejnou pedagogickou knihovnu. Muzeum je
zaměřeno na dějiny školství. Stálá expozice: Odkaz J. A. Komenského.
Tradice a výzvy české vzdělanosti Evropě. Součástí expozice je školní
kabinet či ukázky školních tříd z první republiky a období socialismu.
Muzeum nabízí doprovodné programy od mateřských po střední školy.
NOVÁ VÝSTAVA v roce 2020 − 21 : KOMenský v KOMiksu − výstava originálním způsobem
představuje zejména dětem a mládeži život, dílo i odkaz Komenského (31.1.20 − 30.6.21).

Product Name
Product Description

Kolik let uplyne 5.11.20
od smrti J. A. Komenského?

I.-XII.

Z jaké doby pochází kasárenský barák muzea?

Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
Valdštejnská 20, 118 00 Praha 1, Tel.: 257 533 455,
E-mail: pedagog@npmk.cz, www.npmk.cz

Muzeum Středních Brd Strašice
Strašice 405, 338 45 Strašice, Tel.: 371 595 959,
E-mail: info@muzeumstrasice.eu, www.muzeumstrasice.eu
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CPDM

DinoPark zoo Vyškov – poznejte druhohorní obry v životní velikosti, 4D kino,
lanová dráha DinoBike, silniční vláček DinoExpres...
www.dinopark.cz
Fábula – spousta zážitků za každého počasí čeká děti i dospělé
v Kamenici nad Lipou
www.pohadkova-rise.cz
iQLANDIA – moderní science centrum, kde se můžete vzdělávat zážitkovou metodou
www.iqlandia.cz
a vědecko-zábavní centrum pro nejmenší iQPARK, Liberec
Fajnpark – venkovní trampolínové centrum Hopsálkov, Bosov, Dinoprales, Hmyzákov,
Miniměsto..., Chlumec nad Cidlinou
www.fajnpark.cz
Zeměráj – přírodní park po vzoru evropských ekomuzeí, naučné prvky, hřiště,
archeopark..., nedaleko Orlíku, Kovářov 
www.zemeraj.cz

Léto s CPDM Český Krumlov: Chceš si z letošního léta odnést
nezapomenutelné zážitky? Je-li ti 7 – 16 let, neváhej a pojeď s námi
9. – 22.8.20 na letní dětský tábor Prázdniny v pohybu. V překrásném
Český Krumlov
koutě jižních Čech uprostřed lesů zažiješ dobrodružství při táborových
hrách, splutí části řeky Vltavy, večery s kytarou u ohně, usínání pod stanem
s bubláním potoka za hlavou… Zajímají tě média? Chceš poznat nové lidi a nebojíš
se komunikovat v angličtině? Pokud je ti 14 – 18 let, srdečně tě zveme k účasti na projektu
pro mladé lidi z ČR, Rakouska, Slovenska a Slovinska, Přeshraniční spolupráce mládeže
24. – 30.8.20 v Zátoni u Rožmberka nad Vltavou. Kromě mediálních workshopů jsou připraveny
hry, řemeslné dílny, exkurze a spousta neobyčejných zážitků. Jestli je ti 7 – 12 let a nechceš se
v termínu 13. – 17.7.20 nudit doma, připoj se k nám na příměstském táboře a zažiješ spoustu
zábavy. Čekají tě výtvarné dílny, hry, výlety, exkurze, rafty… Více najdeš na našem webu.
Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

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

C
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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...

R

Veronica
Hostětín

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

Centrum Veronica Hostětín se věnuje
ekologickému vzdělávání dětí i dospělých, pracuje i s handicapovanými. Pořádá
akce pro veřejnost i školní pobyty.
Zveme vás do Zážitkové přírodní zahrady, Bludiště
v přírodě, na hledačky s pokladem i na Sochy
v krajině. Ubytujeme vás v ekopenzionu, který žije
ze slunce. Vydejte se do ekologické obce Hostětín
a relaxujte v magické krajině Bílých Karpat.

m .c

Hopsárium, Vrbenská 2290, 370 01 České Budějovice
Tel.: 606 899 988, E-mail: info@hopsarium.cz, www.hopsarium.cz

I.-XII.
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Product Desc
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Park Mirakulum, Topolová 629, 289 24 Milovice
Tel.: 730 510 985, E-mail: park@mirakulum.cz

Product Description

N

C

Kolik věží má mirakulovský hrad?

Product Name

I.-XII.
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Mirakulum

Product Description

I.-XII.

G

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí malým i velkým
Rodinný park
návštěvníkům 10 hektarů plných originálních atrakcí i krásné přírody.
Rodiny s dětmi ocení podzemní chodby, lanové stezky, obří bludiště
nebo originální Vodní svět. Zábavu tu najdou děti každého věku,většinu
herních prvků mohou využít i rodiče. Zábavnou část se stovkami atrakcí
doplňují naučné stezky. Neopomeňte majestátní hrad s osmi věžemi, který funguje
jako adrenalinová průlezka. Dlouhý tobogán vás dopraví přímo do podzemí. Největší lanový
park v republice má několik úrovní, můžete se tu procházet v korunách stromů i kousíček
nad zemí. Také zde máme vesničku pro nejmenší děti už od 12 měsíců, obrovské trampolíny,
ptačí městečko, minizoo a další lákadla. Park je snadno dostupný i veřejnou dopravou.

mladí ochránci
přírody

Product Name

J

Hopsárium České Budějovice, největší
Hopsárium
rodinné hřiště jižních Čech, zábava na
celý den pro děti i rodiče. Dopravní hřiště
se šlapacími auty, maxitrampolíny, 8 m vysoká
prolézací věž se střílecími děly, lezeckou stěnou,
míčkovým bazénem. Žralok se zavírací tlamou,
bludiště a sjezdovka na nafukovacích kruzích, bistro
s občerstvením. Otevřeno je denně.
Další Hopsária jsou i v Lipně nad Vltavou a v Děčíně.

Kdo je letos motivem prázdninové hry
tábora na Čeříně?

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

www.mirakulum.cz
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muzeum výroby
hraček

Firma HOBBY KOHOUT v Plzni nabízí
HOBBY KOHOUT
široký sortiment výtvarných materiálů
a potřeb pro kreativní tvoření. Výtvarné
kurzy s akreditací MŠMT, výtvarné pobyty pro
rodiče s dětmi, tábory pro děti.
Prodejna a E-shop www.hobbykohout.cz nabízí
malířské a školní potřeby, barvy, štětce, papíry, filc,
korálky, pedig a další hobby a dekorační materiály.
Celou nabídku a kurzy najdete na našem webu.

Navštivte nejstarší továrnu na dřevěné hračky
v Evropě a prohlédněte si unikátní výrobu v srdci
Jizerských hor. Vyrábíme dřevěné hračky včetně
legendárního Krtečka, dřevěné korálky a mnoho dalších
produktů. Prohlídka výroby s průvodcem trvá zhruba
padesát minut – uvidíte výrobu hraček od počátečního sušení
dřeva až po kompletaci. Exkurze je vhodná pro všechny věkové
kategorie, pro děti již od tří let..
Po prohlídce továrny můžete navštívit kreativní dílnu a vyrobit si svoji vlastní hračku.
K dispozici je také podniková prodejna a kavárna.
Přivítáme vás od pondělí do pátku od 8.30 do 16.00 hodin a v sobotu od 10.00 do 16.00 hodin.
Nedělní návštěvní dobu a jiné výjimky najdete na našem webu. Exkurze doporučujeme
objednat předem.

Hobby Kohout, Sušická 162/ 117, 326 00 Plzeň – Božkov
Tel.: 603 900 724, E-mail: obchod@hobbykohout.cz, www.hobbykohout.cz

Kreativní hračky a stavebnice rozvíjejí dětskou fantazii
a podporují tvořivé myšlení
www.creatoys.cz, www.hexbug.cz
Deskové hry spojují generace, procvičují strategické uvažování a přenášejí hráče
do jiných světů
www.dinotoys.cz, www.mindok.cz, www.efko.cz, www.albi.cz
Celé česko čte dětem – pravidelné čtení dětem utužuje mezigenerační vztahy,
projekt oslavuje deset let od svého vzniku
https://celeceskoctedetem.cz
Mravenec – internetový katalog ubytování a služeb, knihy a hry
pro vedoucí dětských kolektivů
www.mravenec.cz
První průvodce památkami pro děti – cestujte po českých a moravských
pamětihodnostech s pastelkami, pro rodiny a školy
www.pamatkyprodeti.cz
Boheminium – čtvrtý největší miniaturpark v Evropě s přesnými modely
významných staveb ČR, lanovka, Mariánské Lázně
www.boheminium.cz
Muzeum rekordů a kuriozit mnoho unikátů ve dvou expozicích
i zahrada s obřími předměty, Pelhřimov 
www.dobryden.cz
Letecké muzeum v Kunovicích – exponátů se můžete dotýkat, podívat se dovnitř
a nasát leteckou atmosféru, Uherskohradišťsko
www.muzeum-kunovice.cz
Dětské muzeum – objevujte svět pěti smysly, experimentální stanoviště,
hry a zážitky, Drážďany, Německo
www.dhmd.de/cs
Velká Dobrodružství – vydejte se na výlety plné fantazie, hádanek a úkolů,
do pohádkových lesů, na naučné stezky s příběhem...
www.veldo.cz
Ententýky.cz – plno rad, kde si hrát
aneb informační portál pro aktivní děti a jejich rodiče
www.ententyky.cz

Product Description

Product Name
Product Description

Kolikátý ročník oblíbené soutěže
TÝDEN ČESKÉ HRAČKY
se bude konat na podzim 2020?
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Internetový portál věnovaný letním
Borovice.cz
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.

P

www.detoa.cz

Product N

KAPKA nápadů pro ty, kdo se věnují DĚTEM

Product Name

Muzeum výroby hraček, Jiřetín pod Bukovou 6,
468 43 Albrechtice v Jizerských horách
Tel.: 483 356 325, 721 843 020, E-mail: exkurze@detoa.cz

I.-XII.

Product Descr

Product Name
Product Description

D

souřadnice GPS:
N 50°45.39597',
E 15°15.88068'

Product Name
Product Description

Borovice.cz, Daliborova 22a, (kancelář), 102 00 Praha 10 − Hostivař
Tel.: 739 452 136, E-mail: info@borovice.cz, www.borovice.cz
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Víte, jak se vyrábí elektřina? Přijďte to zjistit do
Infocenter Skupiny ČEZ. Nejen zájemcům o energetiku
jsou určena naše infocentra po celé republice, ve
kterých si můžete rozšířit své znalosti a ve většině případů
se také podívat do provozů elektráren.
Spojte návštěvu infocenter s pěší turistikou v okolí – zejména
v případě vodních elektráren se jedná o unikátní technická díla
obklopená opravdu nádhernou přírodou. Zážitek lze ale absolvovat
i v centru města – infocentrum zaměřené na obnovitelné zdroje se nachází
na břehu Labe, v krásné secesní budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové.
Při cestách na sever nevynechte elektrárnu Ledvice, kde kromě 3D kina či prohlídky
zaměřené na uhelnou energetiku a rekultivaci krajiny můžete od loňska navštívit
i rozhlednu na budově kotelny. Z výšky více než 140 m lze spatřit prakticky celé
Krušnohoří (výtah). Fanoušci jaderné energetiky jsou srdečně vítáni v našich infocentrech
Dukovany a Temelín, kde se infocentrum nachází v prostorách zámečku Vysoký Hrádek
a má i nádherný park. V něm žije řada chráněných živočichů, včetně desítek druhů ptáků
i vzácných motýlů.

ČEZ

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. 9. 2020
e-mailem na: in-prague@in-prague.cz nebo poštou na adresu vydavatele (str. 3).

Product Name
Product Description

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 autorku
je považována britská spisovatelka Joanne Rowlingová (*1965).

Infocentra Skupiny

Product Name
Product Description

Product Name
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Product Description

Kolikáté výročí od zahájení provozu oslavila JE Dukovany
otevřením největšího autokina v ČR?
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DÁRKY soutěžícím věnují: DÁRKY soutěžícím věnují: POMOZTE DĚTEM (str.4),
Centrum Paraple o.p.s. (str. 4), Město Hostinné (str.5), Chvalský zámek (str.10),
Ladův kraj (str.11), Muzeum břidlice (str.14), Bečovská botanická zahrada (str.20),
Planetárium Praha (str.23), Muzeum výroby hraček (str.28) a Skupina ČEZ (str.30).
Skupina ČEZ - industriální turistika
VEŠKERÉ INFORMACE o prohlídkách
včetně otevírací doby najdete na

I-XII.
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Odměnu získá každá 20. 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.

R

www.cez.cz/infocentra

Kudy z nudy – portál pro aktivní dovolenou Czechtourism
kalendář akcí, plánovač výletů, foto, video, vyhledávač…

30
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www.kudyznudy.cz
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Praha–
str. 10,

16, 17, 20, 23, 24
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Středočeský kraj – str. 6, 10,
11, 12, 16, 17, 19, 20, 25, 27
Jihočeský
kraj – str. 13, 16, 17,

19, 20, 22, 24, 26, 27

Orientační
přehled nabídek
a kontaktů

Plzeňský
kraj – str. 9, 13, 16,

17, 25, 29
Karlovarský kraj – str. 13, 17,
20, 22, 29
Ústecký
kraj – str. 7, 8, 13, 16,

17, 19, 22
Liberecký kraj – str. 17, 19, 22,
24, 27, 28
Královéhradecký
kraj – str. 5, 6,

16, 17, 19, 20, 27
Pardubický
kraj – str. 13, 17,

19, 20, 24
Kraj Vysočina – str. 13, 16, 17,
19, 22, 24, 27, 29
Jihomoravský
kraj – str. 4, 13,

16, 17, 19, 20, 24, 27
Olomoucký kraj – str. 16, 17,
18, 19, 20
kraj – str. 14,
Moravskoslezský

15, 16, 17, 19
Zlínský
kraj – str. 13, 16, 19,

22, 26, 29
celá ČR (více krajů) – str. 4, 17,
20, 21, 22, 26, 29, 30, 31
zahraničí
– str. 4, 16, 17, 20, 29
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