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Tento KAPesní KAtalog volného času je aktuální inspirací, míříte-li do PŘÍRODY. 
Se začátkem turistické sezóny 2020 vám v edici KAPKA opět nabízíme nápady 
na výlety a tipy k aktivnímu prožívání volného času pod širým nebem. 
Desáté vydání KAPKY PŘÍRODY 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.
Vzhledem k současným omezujícím opatřením vlády ČR získáte vyjímečně 
tuto KAPKU PŘÍRODY pouze ELEKTRONICKY. Pokud to situace dovolí, bude 
aktualizovaná tištěná verze vydána v pozdějším termínu, sledujte náš web. 
SOUTĚŽ S DÁRKEM na str. 23 zůstává v platnosti. 
Katalogy si můžete objednat 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
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poznámky

Schématické uspořádání informací přispívá  
k rychlejší orientaci v  konkrétních nabídkách,  

které můžete využít nejen v sezóně 2020. 
Systém piktogramů charakterizuje zaměření nabídek  

v tomto katalogu a jejich dostupnost. 
Platné značky jsou znázorněny barevně.

přírodní zajímavosti, zoo, ekologie, bioprodukty 

kulturní vyžití, památky, divadlo, výstava, akce

poučení, muzeum, exkurze, vzdělávání

sport a pohybové hry, akce

ubytování 

občerstvení

možnosti nákupů

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA:

DOSTUPNOST NABÍDKY, PŘÍSTUP:

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

srdce, podpora / dobročinné akce, veřejně prospěšné aktivity

vlak – nádraží do 1 km

autobus – zastávka do 1 km

městská hromadná doprava,  
zastávka do 300 m

parkoviště

vhodné pro cyklisty

možnost vstupu se psem 

bezbariérový přístup (kočárky, handicapovaní)

využitelnost nabídky, OTEVŘENO (měsíce)

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

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 

R

Kvízové otázky 
tvoří 

čtenářskou soutěž 
(více na str. 23). 
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Mladí ochránci přírody jsou celo- 
státním 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... 

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

MLADÍ OCHRÁNCI
PŘÍRODY
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Sluňákov – centrum ekologických aktivit města Olomouce, Dům přírody Litovelského 
Pomoraví, galerie v přírodě, informační centrum Šargoun www.slunakov.cz 
Ekocentrum Oldřichov v Hájích – Dům přírody, jízdy na koni, tábory,  
školní a pobytové programy... www.ekocentrumoldrichov.cz
Ochrana fauny ČR – záchranná stanice, ekovýchova a ekoporadna, Motýlárium,  
akce pro veřejnost i školy, Votice www.ochranafauny.cz
Národní síť záchranných stanic pro zraněná a handicapovaná volně žijící zvířata  
s kontakty na stanice v celé ČR, veřejná sbírka www.zvirevnouzi.cz
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
Asociace turistických oddílů mládeže (TOM) – téměř 10 000 členů  
v turistických a tábornických oddílech s certifikací MŠMT  www.a-tom.cz
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CO JE LADŮV KRAJ ?
Region mezi Prahou a řekou Sázavou.
Nese jméno rodáka, malíře, spisovatele Josefa Lady. 
Kopcovitá krajina s turistickými trasami, kulturními, 
historickými a přírodními zajímavostmi i sportovním vyžitím 
− golf, tenis, squash, vodácké sporty...
Svazek 24 obcí založený r. 2000. Spravuje síť stezek a cyklostezek, 
zajišťuje jejich mapy a letáky, organizuje pochody i jiné akce. Podporuje 
kulturní a sportovní akce obcí, organizuje a informuje o nich veřejnost.
POJĎTE S NÁMI NA POCHODY !
Pochod Krajinou barona Ringhoffera − sobota 25. 4. 2020, 20 km
Tradiční akce po naučné stezce připomíná významného průmyslníka 19. století.
Start na nádraží Mirošovice, cíl v obci Kamenice.
Pochod Cestou Kocoura Mikeše a Pohádkové Hrusice − sobota 30. 5. 2020, 20 km
15. ročník putování po stezce s úryvky z knížky o mluvícím kocouru Mikešovi od J. Lady
na informačních tabulích. Start na nádraží v Říčanech, cíl v Hrusicích, kde se koná akce
pro menší děti (skákací hrad, další atrakce a soutěže, procházka s kvízovými otázkami. 
Sledujte náš kalendář akcí z celého regionu Ladova kraje a neuteče vám nic!
Denně zveřejňujeme kultrurní a sportovní tipy na našem webu, facebooku i instagramu.

LADŮV KRAJ  

Ladův kraj - Dobrovolný svazek obcí
a Centrum společných služeb
facebook.com/laduvkraj, instagram.com/laduvkraj
www.laduv-kraj.cz
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Ve které obci najdete 
Památník Josefa Lady 

a jeho dcery Aleny?
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Český svaz ochránců přírody, největší 
spolek v ČR zabývající se ochranou přírody 

a krajiny funguje již 41 let! Nabízí smysluplné vy-
užití 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.

ČSOP

I.-XII. 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
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Centrum Veronica Hostětín se věnuje 
ekologickému vzdělávání dětí i dospě-

lých, 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.

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

VERONICA 
HOSTĚTÍN
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Průhonice – Průhonický park založený v 19. století (250 ha, NKP, UNESCO), botanická 
zahrada, naučná stezka, dendrologická zahrada www.pruhonickypark.cz
Praha – dvě botanické zahrady, zoo, 24 přírodních památek a rezervací,  
Prokopské údolí, Divoká Šárka, naučné stezky... www.praha-priroda.cz
Loket – historickému městu v meandru řeky Ohře vévodí hrad ze 14. století,  
vycházky do krásného okolí, vodácký sport www.hradloket.cz 
Teplice – lázeňské město císařů a králů, Doubravská hora, botanická zahrada, výlety do 
Krušných hor a Českého středohoří www.visitteplice.com 
Saské Švýcarsko – jediný skalní národní park v Německu, malebná krajina labských 
pískovců, vzácné druhy zvířat a rostlin  www.saechsische-schweiz.de
Lázně Libverda – perla Jizerských hor, lázeňské a relaxační centrum, vyhlídky,  
Sluneční cesta, Singltrek pod Smrkem,  Obří sud... www.laznelibverda.cz  
Nasavrky – město Keltů, medu a jedlých kaštanů, naučná Keltská stezka Železnými horami, 
keltský archeoskanzen ( 2. – 1. století př.n.l.)  www.nasavrky.cz 
Slatiňany – státní zámek (NKP) s rozsáhlým parkem, zpřístupněné veřejnosti po rekonstrukci 
Hippologické muzeum na  Švýcárně... www.slatinany.cz 
Počátky – název města je odvozen od pramenů, potoků a rybníků v okolí, 
dvě naučné stezky, lázně Svatá Kateřina www.vysocina.eu
Vimperk – město na Zlaté stezce se zámkem přestavěným z královského hradu, arboretum, 
vycházkové okruhy a cyklotrasy, naučné stezky www.vimperk.cz
Kašperské Hory – Kašperk, nejvýše položený královský hrad u nás, celoroční turistika, 
skiareál, okruhy pro běžecké lyžování www.kasphory.cz/turista
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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). 

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
D

DOBŘANY

Kterému zvířeti je věnován questing (hledačka)
na Martinské stěně?
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Na malém skalnatém ostrohu u velkého rybníka pod lesnatým 
hřebenem, obklopen romantizujícím parkem, stojí čtyřkřídlý barokní 

zámek Mníšek pod Brdy. Nedaleko Prahy, na výlet jako stvořený. 
Příjemné zážitky tu čekají na dospělé, seniory i rodiny s dětmi. Rozhled 

nabízí vyhlídka z věže s točitým schodištěm. Klasické prohlídky komnat 
vás zavedou do doby dávno minulé i do té poměrně nedávné. Poslední obyvatelé 

tu bydleli ještě za první republiky. První okruh představuje reprezentativní sály, druhý pak 
soukromé apartmá. Bohatý program pravidelně připravujeme pro rodiny s dětmi. Vyberte 
si pohádkové kostýmované prohlídky zámeckých pokojů, přízemí i sklepních prostor. Letošní 
novinkou je Dobrodružství královny Elsy a Olafa v zámeckém sklepení. 

ZÁMEK MNÍŠEK
POD BRDY 

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
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Která pohádková postava  
zavede děti do sklepení zámku?
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Pojďte se projít anglickým parkem na levém břehu řeky Labe, 
východně od Kamenného mostu. Zalesnění proběhlo dle návrhu 

architekta F. J. Thomayera a městského zahradníka A. Veselého, kteří 
zde nechali vysázet řadu významných stromů (např. douglasku tisolistou, 

liliovníky tulipánokvěté, aj.). V létě 2019 byl park obohacen o naučnou 
stezku s jedenácti zastaveními, která vám podrobně přiblíží historii, faunu i flóru a 

nabídne ucelený pohled na místní unikátní ekosystém. Plánek parku je zdarma k dispozici 
v informačním centru na náměstí. 
Vydáte-li se na výlet do Nymburka, můžete navštívit i mnoho kulturních a sportovních akcí. 
Sledujte naše internetové stránky www.mesto-nymburk.cz

NYMBURK
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Kolik let tento rok oslaví železnice v Nymburce?

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



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

KLÁŠTEREC
NAD OHŘÍ

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.
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Jak se nazývá klášterecký 
léčivý minerální pramen?
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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 Žernoseky. Pozoruhodný je i výhled 
z rozhledny Varhošť o pár kilometrů dál (od Labe vzhůru je to i 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.  

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
F

ČESKÉ
STŘEDOHOŘÍ

 Kdo nechal postavit
v 15. století hrad Kalich nedaleko Litoměřic? 
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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 pokuste 
se 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.

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

www.louny.eu
F

LOUNY

Která rostlina v létě zbarvuje savanní louky 
Českého středohoří do fialova?
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Zámek Slavkov – Austerlitz zve všechny 
návštěvníky na procházku do barokního 
parku s rozlohou 15,5 hektarů. 
Tradiční Václavský jarmark se v něm letos koná 
19. září. Velcí i malí se mohou těšit na teplé podzimní 
slunce, vůni burčáku, chutné domácí produkty i řadu 
stánků s řemeslnými výrobky. 
Znovu se park zaplní v době Vzpomínkových akcí, 
které se ve Slavkově uskuteční 27. - 28. listopadu 2020.

Zámek Slavkov – Austerlitz, Palackého nám. 1, 684 01 Slavkov u Brna
Tel.: 513 034 156, rezervace@zamek-slavkov.cz, www.zamek-slavkov.cz

ZÁMEK
SLAVKOV

K IV.

Product Name
Product Description

P

Product Name
Product Description

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.

DAČICE

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

www.dacice.cz
I.-XII.C
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P

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

HOSTINNÉ 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 vyzveděte 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. 

H

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

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

P

I.-XII.

Na které budově najdete 
v Hostinném sochy obrů?

10 11

Žďár nad Sázavou – architektura J. B. Santiniho na Zelené hoře, zámek, NPR Dářko, 
nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny www.dedictvivysociny.cz
Moravská Třebová – renesanční zámek, muzeum, rekreační areál Knížecí louka, ' 
aquapark, rozhledna Pastýřka, Hřebečské důlní stezky... www.moravskatrebova.cz
Świdnica – slezské historické město, roubený Kostel míru (UNESCO), mýtická hora 
Ślęża (CHKO) s mnoha zajímavostmi, turistické trasy, Polsko http://um.swidnica.pl 
Jeseník – město v krajině čistého vzduchu a přírodních léčivých pramenů,  
jeskyně, vodopády, chráněná krajinná území v okolí  www.jesenik.org
Frenštát pod Radhoštěm – NS Beskydské nebe – Život v korunách stromů,  
horská kola, lyžování, nová Stezka Valaška na Pustevnách www. frenstat.info
Kroměříž – hanácké Athény zdobí i Podzámecká zahrada a Libosad (Květná zahrada), 
uvedené na seznamu světového dědictví UNESCO www.kromeriz.eu
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Která řeka protéká 
městem Dačice?



Stezka zdraví Tlustá hora – lanová visutá lávka, pět stanovišť se cvičebními prvky, 
atypický altán, značené přístupové cesty, Zlín www.ic-zlin.cz
Baťův kanál – vodní cesta mezi Otrokovicemi a slovenskou Skalicí (53 km),  
pronájem lodí, přenocování v přístavech, cyklostezka (80km) www.batakanal.cz
Planetární stezka – model planetární soustavy (3km) v měřítku 1:1 miliardě 
je vhodná i pro kočárky, začíná u městské knihovny, Proseč  www.mastale.cz
Riegrova stezka – obousměrná naučná stezka pro pěší (5 km), přírodní památka Galerie, 
přírodní rezervace Údolí Jizery a Bítouchova, Semily www.cesky-raj.info
Lesní naučná stezka Chaloupky je zaměřena na ekologii, botaniku a ornitologii,  
délka 7 km s možností zkrácení, Třebíč www.visittrebic.eu
Thayarunde – cyklostezka po bývalých železničních tratích, hrad Kollmitz,  
Přírodní park Dobesberg,  výhledy na Dunaj, Rakousko www.radtouren.at/cz
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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 
koutě jižních Čech uprostřed lesů zažiješ dobrodružství při táborových 

hrách, splutí části řeky Vltavy, večery s kytarou u ohně, usínámí 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. 

CPDM
ČESKÝ KRUMLOV

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

Víte, kde se koná letní tábor 
Prázdniny v pohybu?
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Po zimě se již všichni turisté těší na jarní 
přírodu. V dubnu se rozběhnou do přírody 

po celé republice. A můžete se rozběhnout 
i  doopravdy – řada turistických akcí pořádá 

vedle pěších tras také trasu běžeckou – nikoli na čas 
a vítězství, ale na doběhnutí v turistickém limitu pro 
relaxační běh. Od jara je možné si také vyzkoušet 
turistiku naboso. 
Podrobnosti o jednotlivých akcích: www.kct.cz 

Turistické infocentrum TURISTASHOP 
Bělehradská 63, 120 00 Praha 2, www.turistashop.cz, www.kct.cz

KLUB ČESKÝCH
TURISTŮ

RIV.
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Product Description

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 kdykoli změnit. 
Kamkoli se vydáte, přejeme vám hodně radosti a jen samé příjemné zážitky.
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AKCE 2020

Rok Boženy Němcové –  připomínka 200. výročí narození spisovatelky, která věnovala 
své umění popisu lidských příběhů a krásy přírody www.kladskepomezi.cz
Slavnosti města Netolice – staročeský řemeslný jarmark na Linecké stezce  
a bohatý kulturní program na netolickém náměstí, 16.5. www.netolice.cz
Jízda králů – tradice moravského Slovácka (UNESCO), folklorní program uprostřed jara 
kroje, ozdobení koně, hudba..., Vlčnov, 29.- 31.5. https://www.jizdakralu.cz
Hvězdicový pochod do Botanické – 8. ročník, různě dlouhé trasy, cíl Praze – Troji  
od 11 do 16 hod., Botanická zahrada hl. m. Prahy, 14.6.  www.prahouturistickou.cz
Mezinárodní den žiraf připadá na nejdelší den v roce a připomíná, že nejvyšší savci světa 
se stali ohroženým druhem, Zoo Liberec, 20.6. www.zooliberec.cz
Mezinárodní folklorní festival Strážnice – 75. ročník nejstaršího festivalu svého druhu 
ve střední Evropě, Skanzen Strážnice, 25. – 28.6. www.nulk.cz
Výhledy 2020 – přehlídka hudby napříč všemi žánry, folklor, doprovodný program 
Klenčí pod Čerchovem, 26. – 28.6.  www.klenci.cz
Rytíři na Valdštejně – vystoupení skupiny Rytíři turnovského meče, ukázky zbraní, 
hudba, hrad Valdštejn, u Turnova, 4. – 5.7. www.hrad-valdstejn.cz    
Pekařská sobota – 27. ročník oslav cechu pekařského, ochutnávky, soutěže, výstavka pečiva,  
Valašské muzeum v přírodě, Rožnov pod Radhoštěm, 18.7. www.nmvp.cz 
Prázdniny v Telči – vícežánrový festival, který je i způsobem života 
koncerty, divadlo, výstavy, tvůrčí dílny… Telč, 24.7. – 9.8. www.telc.eu
Jeseník se baví 2020 – oslava léta, pohody a dobré nálady s hudbou 
a občerstvením v lázeňském městě Jeseník, 1.8. www.https://jesinfo.cz
Dožínky – národopisné pořady v Muzeu lidových staveb Kouřim, tentokrát na oslavu 
právě sklizené úrody, Kolínsko, 22.8. www.skanzenkourim.cz    
Mariánská pouť – tradiční slavnost města, kulturní program na náměstí Míru,  
Kaple Narození Panny Marie v České Kamenici, 4. – 5.9. www.ceska-kamenice.cz
Pálavské vinobraní – 73. ročník, třídenní oslavy vína a burčáku s bohatým kulturním 
programem, Mikulov na Moravě, 11. – 13.9.  www.palavske-vinobrani.cz
Pohádkový zámek – království etikety, víkendový program pro rodiny s dětmi 
zámek Lešná v Zoo Zlín, 26. – 29.9. www.zoozlin.eu
Den zvířat – ekologicky zaměřený naučně soutěžní program 
Zoopark Chomutov, 3.10. www.zoopark.cz
Svatohubertské odpoledne na románském hradě Seeberg 
Poustka, u Františkových Lázní, 31.10. www.zivykraj.cz
Strašidelná zoo – dlabání dýní, pohádka pro děti, lampiónový průvod,  
soutěže a hry, Zoo Ústí nad Labem, 7.11. www.zoousti.cz
Advent na kolonádě – předvánoční kulturní vystoupení, adventní trhy, vánoční tvoření, 
rozsvícení vánočního stromu, Lázně Bohdaneč, 27.11. www.llb.cz 
Poslední šlápota roku – 22. ročník turistického pochodu na závěr roku  
pořádá KČT Kopřivnice, 29.12.  www.kctkoprivnice.cz 
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Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí 
malým i velkým návštěvníkům deset hektarů plných 

originálních atrakcí a krásné přírody. Park je snadno 
dostupný nejen auty ale i hromadnou dopravou. 

Rodiny s dětmi ocení stovky metrů podzemních chodeb, 
kilometry lanových stezek, obří bludiště nebo originální 

Vodní svět. Zábavu v parku najdou děti všech věkových kategorií. 
Většinu herních prvků mohou využít i rodiče. Zábavnou část se stovkami 

atrakcí doplňují naučné stezky. 
A co ještě v parku naleznete? Majestátní hrad s osmi věžemi a podzemními chodbami. 
Věže jsou v několika úrovních propojené schodišti, žebříky, můstky a skluzavkami a celý 
hrad tak funguje jako mohutná adrenalinová průlezka. Nechybí tu ani dlouhý tobogán, 
na kterém si užijete sešup až do podzemí. K nepřehlédnutelným atrakcím Mirakula patří 
největší lanový park v republice. Má několik úrovní, takže se tu můžete procházet 
v korunách stromů i pár decimetrů nad zemí. Také zde máme vesničku pro nejmenší 
děti už od 12 měsíců, několik obrovských trampolín, lanové houpačky, ptačí městečko, 
minizoo a další lákadla. 
Více informací na www.mirakulum.cz

RODINNÝ PARK
MIRAKULUM

Park Mirakulum
Topolová 629, 289 24 Milovice      
Tel.: 730 510 985            
E-mail: park@mirakulum.cz
www.mirakulum.cz
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S kým se bude od 4. do 12. července 2020 konat akce v Mirakulu?

souřadnice GPS: 
N 50°14.37902', 
E 14°51.61635'

Hlavním cílem hvězdárny, která byla otevřena 
24. června 1928, je popularizace astronomie 
a  příbuzných přírodních věd. Tím nejzajímavějším, co 
hvězdárna nabízí, jsou bezpochyby veřejná pozorování 
denní i noční oblohy velkými dalekohledy, která probíhají 
za jasného počasí po celý rok. Ve dne se můžete těšit na 
pozorování Slunce, večer a v noci pak na pozorování Měsíce, planet, 
dvojhvězd, hvězdokup, mlhovin a někdy i vzdálených galaxií.
Ale ani za špatného počasí se u nás nudit nebudete. Můžete si prohlédnout 
přístrojové vybavení hvězdárny, stálou, astronomicky zaměřenou výstavu 
s interaktivními exponáty, vidět optické pokusy, historické přístroje či muzeum meteoritů, 
kde si na některé meteority můžete i sáhnout. 
V nabídce hvězdárny nechybí ani promítání pořadů pro malé i velké diváky nebo 
oblíbená sobotní odpoledne s interaktivními fyzikálními a dětskými show. Dále 
nabízíme individuální prohlídky, Astrobus pro školy a tábory, pronájem prostor, 
astronomický kurz nebo kroužky pro děti mladší i starší.

ŠTEFÁNIKOVA 
HVĚZDÁRNA

Štefánikova hvězdárna
Strahovská 205, 118 00 Praha 1
Tel.: 257 320 540
E-mail: hvezdarna@planetum.cz
www.planetum.cz
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souřadnice GPS: 
N 50°4.87873',  
E 14°23.86112'

Na kterém pražském kopci se nachází 
Štefánikova hvězdárna?
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Muzeum Českého krasu se stálými expozicemi přírody, geologie a jeskyňářství  
v Českém krasu, historie a život regionu, Beroun www.muzeum-beroun.cz 
Hornický skanzen Žacléř v areálu činného hlubinného uhelného dolu Jan Šverma, 
prohlídky s průvodcem, podhůří Krkonoš www.djs-ops.cz
Krušnohorská hornická krajina – rozmanité nerostné bohatství, 
technické památky, českoněmecké pomezí (UNESCO)                          www.montanregion.cz
Grafitový důl – příležitost projít si podzemí, svézt se důlním vlakem a udělat si představu 
o hornické profesi, Český Krumlov www.grafitovydul.cz
Muzeum naftového dobývání a geologie – průzkum a těžba ropy 
i zemního plynu v ČR, technologický park, Hodonín www.mng.webz.cz
Dolní Vítkovice – industriální areál, kde se těžilo uhlí a vyrábělo surové železo (1828 – 1998),  
nyní kulturně-vzdělávací centrum s expozicemi, Ostrava www.dolnivitkovice.cz
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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.

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

GEOPARK
SPOŘILOV
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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.

JESKYNĚ 
ČESKÉ REPUBLIKY

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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Kolik kilometrů měří jeskynní systém 
Amatérské jeskyně v Moravském krasu, 

který je nejdelší v ČR?

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.

KRAJINA BŘIDLICE

Muzeum břidlice, Na mlýnské strouze 230, 747 87 Budišov nad Budišovkou, 
Tel.: 725 852 076, 556 305 334, E-mail: svc@budisovnb.cz
www.budisov.eu, www.krajinabridlice.cz, www.svcbudisov.cz
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Která naučná stezka začíná i končí 
v Imagináriu?
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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.

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

NAP
OTEVŘENÁ

ZAHRADA
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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

VLASTIVĚDNÉ MUZEUM  
V OLOMOUCI

V HLAVNÍ BUDOVĚ Vlastivědného muzea v Olomouci, 
které patří mezi největší a nejstarší instituce v ČR,  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. – 31.5.20), České korunovační 

klenoty (10.9.20 – 3.1.21), Jiří Louda − život mezi erby (2.10 – 22.11.20) 
a Alfons Mucha – Mistr secese (9.10.20 – 10.1.21). 

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. 
Vlastivědné muzeum v Olomouci patří dlouhodobě mezi TOP 10 nejnavštěvovanějších 
muzeí v ČR. Těšíme se na vaši návštěvu.
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souřadnice GPS: 
N 49°35.80895', 
E 17°15.41120'

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

Product Name
Product Description

P

I.-XII.

Jak se jmenoval Hanácký obr?
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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.

PAPOUŠČÍ ZOO

Papouščí zoologická zahrada
Lipová 58, 683 55 Bošovice, Tel.: 777 169 000, 777 169 005, 

E-mail: info@papouscizoo.cz, www.papouscizoo.cz 
I.-XII.K
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Kolik papoušků chová zoo v Bošovicích?
P

Flora Olomouc – botanická zahrada, rozárium, palmový, kaktusový a subtropický skleník, 
oranžérie, sezónní prodejní výstavy, Výstaviště Flora Olomouc www.flora-ol.cz
Hukvaldy – cyklostezky, naučné stezky Janáčkův chodníček, Hradní vrch 
a Leoš Janáček očima dětí, rodný dům L. Janáčka, hrad… www.ic-hukvaldy.cz
Kroměříž – hanácké Athény zdobí i Podzámecká zahrada a Libosad (Květná zahrada), 
uvedené na seznamu světového dědictví UNESCO www.kromeriz.eu
Čachtický hrad – zřícenina tajemného hradu na území rezervace (vzácná květena a hmyz), 
jeskyně v Čachtickém krasu, Malé Karpaty, Slovensko www.cachtickyhrad.eu
Žďár nad Sázavou – architektura J. B. Santiniho na Zelené hoře, zámek a NPR Dářko, 
nejrozsáhlejší rašeliniště Českomoravské vrchoviny  www.dedictvivysociny.cz
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Jezdecká stáj Nové Domy – Boučí nabízí výuku jízdy na koni, ustájení, 
letní výcvikové tábory pro děti, penzion, u Sokolova www.bouci-jizdarna.cz
Statek Bernard – centrum tradičních řemesel, zookoutek, 
česká kuchyně, ubytování, akce, Královské Poříčí www.statek-bernard.cz
Faunapark – ubytování v apartmánech, malá zoo s výběhy zvířat a voliérou, 
turistika a cyklotrasy v Jeseníkách, Lipová-lázně www.faunapark.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
České výlety – internetový portál s tipy na pohodovou dovolenou 
a výlety nejen v ČR, kalendář akcí www.ceskevylety.cz
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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).

MUZEUM
STŘEDNÍCH
BRD

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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Co bylo původně v hlavní budově muzea? 

Internetový portál věnovaný letním 
táborům, školám v přírodě, školním výletům i 
dalším akcím s dětmi a mládeží. Borovice nabízí 
podporu všem, kdo pořádají tábory, školní či jiné 
pobyty, akce pro děti, výlety do přírody, exkurze… 
Najdete tu i tipy na vhodné aktivity a další nápady. 
Rodiny s dětmi bude bezpochyby zajímat katalog 
dětských táborů, těch bývá před letní sezónou na 
www.borovice.cz více než tisíc. 

Borovice.cz,  Daliborova 22a, (kancelář), 102 00 Praha 10 − Hostivař
Tel.: 739 452 136, E-mail: info@borovice.cz, www.borovice.cz

BOROVICE.CZ
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Podorlický skanzen Krňovice je jediné 
muzeum lidové architektury v regionu. 

Založila a provozuje jej rodinná firma Dřevo- 
zpracující družstvo. Expozice jsou doplněny dobo-

vým vybavením, řadu exponátů si můžete vyzkoušet. 
V  sezóně pořádáme tematické dny s programem  
zaměřeným na konkrétní činnosti (žně, mlynářský den, 
pálení vápna, sraz veteránů, Vánoce). Pro skupiny je 
možné domluvit termín prohlídky kdykoli během roku.

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 

SKANZEN
KRŇOVICE     
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Sportovně-rekreační areál Trnová najdete poblíž Cukráku, jen 
šest kilometrů 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 hodin.

JEZDECKÝ AREÁL 
TRNOVÁ

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

Kolik metrů měří nejdelší krytá jezdecká hala areálu Trnová?
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Botanická zahrada v Bečově nad 
Teplou (11 ha) s expozicí  listnatých, 

jehličnatých dřevin a květin vznikla r. 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.

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

BEČOVSKÁ 
BOTANICKÁ 
ZAHRADA

EIV.-XI.



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 
francouzský spisovatel André Maurois, vlastním jménem Émile Salomon 
Wilhelm Herzog, (1885 – 1967).

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

SOUTĚŽ 
S DÁRKEM

T E C I Ř T Ě T S Ě V D S E Ř P E

Ě T P Ř Í R L A S Á R D F E S O J

P S V E L I T E L S K Á V I L A Y

T E C I L D I Ř B Í V T C I D Ě D

E Š A N A R A D N I C I O D A N Á

C T S E V Č E Ř Í N Ě E L Y V A K

I Á L Ž N Í S T Á S E D A P O T S

Ř S E V E N T H C Í C I S U R H V

Y E J E Z E V C I J A N Ž I Ž K A

T D I M E Ě N Í Ř T E P A N N T R

Č E Á Ě T Š I Ř H Á V O Ž N A R O

L Š N Í S E Č T Y Ř L Í S T K E M

DÁRKY soutěžícím věnují: ZO ČSOP Veronica (str.4), Ladův kraj (str.5), Město Hostinné (str.10), 
Park Mirakulum (str.14), Muzeum břidlice (str.16), Správa jeskyní České republiky (str.17),  
Nadace Partnerství (str.19), Bečovská botanická zahrada (str.20)  
a Podorlický skanzen Krňovice (str.20).

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.

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR – záchranné programy, přehledy 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
Kudy z nudy – portál pro aktivní dovolenou Czechtourism 
kalendář akcí, plánovač výletů, foto, video, vyhledávač… www.kudyznudy.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.

INFOCENTRA SKUPINY
ČEZ

Skupina ČEZ - industriální turistika
VEŠKERÉ INFORMACE o prohlídkách  
včetně otevírací doby najdete na 

www.cez.cz/infocentra
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Který grantový program ČEZ pomohl výstavbě či rekonstrukci 
bezmála 500 dětských a sportovních hřišť v ČR?



A
  Praha 
– str. 7, 13, 15, 16  

B
 Středočeský kraj  
– str. 4 – 7, 13, 14, 16, 21

C
 Jihočeský kraj 
– str. 7, 11, 12, 13, 16 

D
 Plzeňský kraj – str. 7, 13, 20, 21

E
 Karlovarský kraj  
– str. 7, 13, 20, 21

F  Ústecký kraj  
– str. 7, 8, 9, 13

G  Liberecký kraj – str. 4, 7, 12, 13

H
 Královéhradecký kraj  
– str. 10, 13, 16, 20

I  Pardubický kraj  
– str. 7, 11, 12, 13

J
 Kraj Vysočina  
– str. 7, 11, 12, 13, 19

K
 Jihomoravský kraj  
– str. 11, 13, 16, 19

L
 Olomoucký kraj  
– str. 4, 11, 13, 18, 19, 21

M
 Moravskoslezský kraj  
– str. 11, 13, 16, 19

N
 Zlínský kraj  
– str. 4, 11, 12, 13, 19

R  celá republika (více krajů) 
– str. 4, 12, 16, 17, 21, 22, 23

Z zahraničí – str. 7, 11, 12, 16, 19

47P10

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