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Rodina je základ státu 
Čerstvě narozený človíček je naprosto 

bezbranným a na péči blízkých plně 

odkázaným stvořením, před kterým 

stojí velký úkol. Neočekává se od něho 

totiž nic jiného, než že vyroste v do-

spělého člověka, který se dokáže 

postarat nejenom o sebe, ale také 

o svoji rodinu a převezme i díl od-

povědnosti za obec či stát. Dob-

rá, funkční rodina je místo, kde 

se dítě učí spolupráci, souná-

ležitosti, vzájemné pomoci, 

toleranci i soucitu. Toto po-

slání rodiny je nenahraditel-

né, bohužel však často bývá 

nedoceňováno.

Program rodinné politiky našeho 

kraje usiluje o zlepšení 

postavení rodin a tomu 

napomáhají i Rodinné pasy. 

Jsou příspěvkem k lepší 

dosažitelnosti některých služeb 

a také motivují ke společnému trávení 

volného času. Přeji vám tedy 

co nejvíce krásných 

společných zážitků.
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Nejkrásnější kempy 
pro celou rodinu

Zajistěte svým blízkým 
Senior pas zdarma

Vaše rodina ještě nemá 
Rodinný pas?

Moudré hraní Play Wisely®

Adventure Deštné

Eurovíkendy pro rodiče 
s dětmi. Vydejte se společně 
za zábavou i poznáním

Čištění vozů: 
Tomáš Jistebnický

Unikátní dárkové bedýnky 
na míru, prostě naše České 
bedýnky

Den rodiny v Hradci Králové

Knižní tipy

Kam vyrazit s dětmi? Třeba 
vlakem na Slavnosti koní, 
historie a řemesel do Kuksu

Připravujeme druhý ročník 
Hořického food festivalu

Folklórní festival 
Červený Kostelec

Gladiator Race

S medvědem na tábor

Příběh Kristýny

Pozvánka do okolí Trutnova

Městské informační 
centrum Jičín

Už 420 tisíc korun! 
Mountfi eld HK pomáhá 
hendikepovaným dětem

Centrum zdravého pohybu

TOP akce na Dolcích 2019

Přehled akcí 2019

Vila Čerych

Procházka s medvědy 
v Náchodě

Orlice Family Cup
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Informace o rodině Děti Souhlas 
se zpracováním osobních údajů

Rodina Jméno dítěte
Potvrzuji, že tímto souhlasím se shromažďováním, uchováním 

a zpracováním osobních údajů obsažených v této žádosti pro 

účely projektu RODINNÉ PASY a další projekty Královéhra-

deckého kraje v oblasti rodinné politiky správcem údajů Sun 

Drive Communications s.r.o., IČ: 269 41 007, jakož i s po-

skytnutím těchto údajů za tímto účelem třetím osobám. Tento 

souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v této žádosti, 

a to na dobu neurčitou. Jsem si vědom/a svých práv podle 

ustanovení § 12 a 21 a byl/a jsem informován/a dle ustano-

vení § 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 

Uvedením e-mailu současně ve smyslu zákona č. 480/2004 

Sb. souhlasím se zasíláním propagačních, informačních a ob-

chodních materiálů.

Rok 
narození

v dne

podpis

1. rodič

2. rodič

Ulice,
číslo domu
Obec, 
PSČ

Tel.:

E-mail.:

Vaše rodina ještě nemá
Rodinný pas?

ŽÁDOST O REGISTRACI RODINNÉHO PASU

Rodinné pasy jsou projekt podporující rodiny s dětmi, jehož hlav-
ním záměrem je především snížit fi nanční náklady rodiny, ať už 
při návštěvách volnočasových aktivit nebo při běžných spotřeb-
ních nákupech. Rodinné pasy také podporují aktivní trávení spo-
lečného času rodiny se snahou umožňit jim návštěvy kulturních 
a přírodních památek či sportovních aktivit nejen v Královéhradec-
kém kraji, ale i v ostatních krajích a městech České republiky. Symbol označující slevové místo

KONTAKTNÍ ADRESA / RODINNÉ PASY, P. O. BOX 5, 500 01 Hradec Králové • tel.: 543 211 254, 840 040 040, e-mail: hradec@rodinnepasy.cz

Zajistěte svým blízkým SENIOR PAS
ZDARMAPotěšte babičku, dědečka nebo rodiče a objednejte jim zdarma kartu Senior 

pas. Zapojí se tak do systému slev a výhod, které využijí nejen při nákupu 
zboží a služeb, ale také při cestování a výletech za kulturou. Kartu je možné 
uplatnit u našich partnerů, kterých je v současné době 2 800, a to po celé 

České republice. K zaregistrování budete potřebovat pouze jméno, adresu bydliště, kontakt 
a rok narození registrované osoby. Držitelem se může stát osoba od 55 let věku.

O KARTU MŮŽETE ZAŽÁDAT
• Registrace online – na www.seniorpasy.cz
• Telefonicky – na telefonním čísle 840 111 122
• Poštou – vyplněním registračního formuláře a jeho zaslá-

ním na adresu: Senior Pasy, Mendlovo nám. 1a, Brno 603 00

• Osobně:
• B & K TOUR, Komenského 249/15, Hradec Králové
• Krajská rada seniorů Královéhradeckého kraje, Dům 

odborových služeb, Gočárova třída 1620/30, kancelář 405, 
Hradec Králové

Žádost o registraci SENIOR PASU
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Sv ým podpisem uděluj i souhlas se zpracováním osobních údajů obs ažených v této ž ádos t i správcem údajů Sun Dr ive Communic at ions s .r.o., IČ: 269 41 0 07, jakož i k jej ich předávání dalším správcům, se k ter ým je správce údajů ve smluvním v z tahu, k ter ými zejména jsou posk y tovatelé 

slev pro dr žitele SENIOR PASŮ, jakož i další par tneř i projek tu SENIOR PASY, a to z a účelem informování o změnách v seznamu posk y tovatelů slev a nabídkách posk y tovatelů slev v rámci projek tu SENIOR PASY. Dále uděluj i souhlas s dalším marketingov ým zpracováním osobních 

údajů, zejména pro reklamní účely a z así lání reklamních sdělení. Tento souhlas je dobrovolný a uděluj i jej od doby do doby odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů. Jsem si vědom sv ých práv podle us tanovení § 12 a 21 z ákona č. 101/20 0 0 Sb., o ochraně osobních údajů 

a i toho, že jsem oprávněn souhlas kdykoli odvolat na adrese Sun Dr ive Communic at ions. Tento souhlas uděluj i z a v ýše uvedeným účelem i pro š í ření obchodních sdělení elek tronick ými pros tředk y ve smyslu z ákona č . 4 80/20 0 4 Sb., o něk ter ých službách informační společnos t i .

JMÉNO

PŘÍJMENÍ

ULICE, Č.P.

MĚSTO

PSČ

TELEFON

E-MAIL

VZDĚLÁNÍ
(zašrktněte)

ZÁJMY (zašrktněte)

ZPŮSOB DORUČENÍ KARTY (zašrktněte Vámi preferovanou variantu)

v dne podpis

PROHLÁŠENÍ O PRAVDIVOSTI ÚDAJŮ
Prohlašuji tímto, že mnou poskytnuté informace jsou pravdivé a současně se zavazuji 
informovat o změnách výše uvedeného.

ZŠ SŠ VŠ

Zdraví, lázeňství a péče o tělo 
(kadeřnictví, pedikúra, manikúra, masáže ...)

Zaslání poštou
na adresu seniora 
uvedenou při 
registraci

B & K TOUR, Komenského 249/15, Hradec Králové

Krajská rada seniorů Královéhradeckého kraje, 
Dům odborových služeb, Gočárova třída 1620/30, 
kancelář 405, Hradec Králové

Osobní vyzvednutí na adresách:

Cestování

Muzea, galerie, 
památky

Móda

Vzdělávání

MotorismusSport

Literatura

Hudba

Gastronomie
(restaurace, kavárny, čajovny ...)

Hobby
(kutilství, zahradničení ...)

DATUM 
NAROZENÍ

SEZNAM 
POSKY-
TOVATELŮ 
NALEZNETE 
NA

www.senio
rp

as
y.

cz
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Nejkrásnější 
kempy 
pro celou rodinu

Plánujete letos vyrazit s rodinou na dovolenou pod stan, do chatky 

nebo karavanu? Vybrali jsme pro vás osm nejlepších tuzemských kempů, 

kde si pobyt s dětmi doopravdy užijete. Všechny mají jedno společné: 

pravidelně se umisťují na nejvyšších příčkách ankety Kemp roku.

Naše putování začneme v  Libe-

reckém kraji, kde se přímo v  srdci 

chráněné krajinné oblasti Český ráj 

nachází Autocamp Sedmihorky. 

Ten se stal v roce 2018 nejlépe hod-

noceným kempem v kategorii Kemp 

pro rodiny s dětmi. Blízké okolí kem-

pu je díky Hruboskalskému skalnímu 

městu a množství přírodních pamá-

tek ideálním místem pro aktivní letní 

dovolenou. V  Sedmihorkách kromě 

nadstandardních služeb najdete hez-

ké koupání, dětské hřiště, zvířecí far-

mu a  také pestrou nabídku volnoča-

sových aktivit a kulturních programů 

zaměřených právě na rodiny s dětmi. 

Pokud jste dobrodružné povahy, mů-

žete se ubytovat netradičně v indián-

ském týpí.

Jedním z nejčastějších cílů letní do-

volené jsou určitě jižní Čechy a vodní 

nádrž Lipno, která je právem nazývá-

na českým mořem. Na jejím levém 

břehu se uprostřed přírody nedotče-

né civilizací nachází každoročně vy-

soce hodnocený kemp U Kukačků. 

Zdejší pobyt nabízí odpočinek, vodní 

radovánky, bohatou síť cyklostezek 

a nekonečné možnosti turistiky v pře-

krásné šumavské krajině. Můžete vy-

zkoušet vyjížďku na koni do přírody 

nebo si zapůjčit loďky, kánoe, kajaky 

či šlapadla se skluzavkou. Na své si 

přijdou vášniví houbaři i sběratelé 

malin a borůvek. Košíky s sebou! 

Autocamp Sedmihorky

www.campsedmihorky.cz

Liberecký kraj

Kemp U Kukačků

www.kemp-lipno.cz 

Jihočeský kraj



Tak do kterého kempu letos 
s rodinou vyrazíte?
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Přesuneme se na Moravu, kde se 

v  posledních letech čím dál větší 

oblibě těší Autokemp Merkur Pa-

sohlávky. Vodní laguny s písečnými 

i travnatými plážemi a pozvolným 

vstupem do vody ocení zejména ro-

diny s malými dětmi. Kemp Merkur se 

v  loňském roce stal kempem s  nej-

lépe hodnoceným sportovním zá-

zemím. Kromě kvalitních služeb zde 

najdete celou řadu adrenalinových 

aktivit a  atrakcí v  podobě vodního 

lyžování, wakeboardingu, paintballu, 

windsurfi ngu, kiteboardingu nebo 

jízdy na čtyřkolkách. V bezprostřed-

ní blízkosti se nachází také populární 

Aqualand Moravia.

Pokud nepatříte mezi milovníky pří-

rodních vodních nádrží a chcete zů-

stat co nejblíže domovu, můžete za-

mířit do areálu Koupaliště a  kemp 

Pecka, který se nachází právě v Krá-

lovéhradeckém kraji. Ten nabízí 

koupaliště s dětským brouzdalištěm, 

rozmanité sportovní zázemí, obří ská-

kací trampolínu a dětské hřiště s  le-

zeckou stěnou a lanovým parkem. 

Pro náročnější hosty jsou k dispozici 

apartmány nebo luxusní sruby.

Jen o kousek dál, na úpatí nejvyšších 

českých hor, se nachází Kemp DOL-

CE. Najdete v něm tobogan, nedávno 

zrekonstruované vodní molo, dětský 

skákací hrad, minizoo a pro děti je 

připravený prázdninový týdenní pro-

gram. V  areálu nechybí ani ohniště 

pro opékání špekáčků a dokonce si 

můžete pronajmout tzv. buřtárnu (což 

je zastřešená kempová kuchyňka se 

všemi elektrospotřebiči). Díky své 

poloze je kemp vynikajícím výchozím 

bodem pro výlety do Krkonoš, Adr-

špachu nebo na nedalekou Stezku 

korunami stromů.

Na závěr se zastavíme v Moravsko-

slezském kraji v Autokempu Fren-

štát pod Radhoštěm. Ten je pověst-

ný především tím, že si zde přijdou na 

své všichni vášniví trampové. Kromě 

toho je v areálu k dispozici dětské 

hřiště, bohaté sportovní vyžití a v těs-

né blízkosti autokempu se nachází 

aquapark.

Na lipenské přehradě najdeme také 

Camping Olšina, určený právě pro 

rodinnou dovolenou. Díky dodržová-

ní nočního klidu se vyhnete hlučným 

hostům a bujarým nočním oslavám. 

Zaslouženě se kemp Olšina stal Kem-

pem roku 2018 s nejlépe hodnocený-

mi službami.

Camping Olšina

www.campingolsina.cz

Jihočeský kraj

Kemp DOLCE

www.kemp-dolce.cz

Královéhradecký kraj

Koupaliště a kemp Pecka

www.kemppecka.cz

Královéhradecký kraj

Camping Vranovská pláž

www.vranovska-plaz.cz/cs/

Jihomoravský kraj

Autokemp Frenštát p. R.

www.autokemp-frenstat.cz

Moravskoslezský kraj

Autokemp 

Merkur Pasohlávky

www.kemp-merkur.cz

Jihomoravský kraj

Další velmi navštěvovanou morav-

skou destinací je Camping Vranov-

ská pláž. Speciálně pro děti jsou 

během sezóny připraveny animační 

programy a vaše ratolesti se mohou 

vydovádět na toboganu, v lanovém 

parku v korunách stromů, při water-

ballu nebo dětském bungeejumpin-

gu. Najdete tu také plně vybavenou 

krytou dětskou hernu a velké venkov-

ní hřiště.

RO D I N K A 2 0 19
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Co je 
Moudré hraní 
PlayWisely® a jak vzniklo?
Na tvorbě programu PlayWisely® spolu-
pracovala jeho autorka Patricie Hannan 
s týmem odborníků z oblasti neurologie 
a neuropsychologie. Vycházeli z nejnověj-
ších poznatků v oblasti raného vývoje dětí 
a jejich mozku a vytvořili program, který 
podporuje optimální propojování neuronů 
v dětském mozku a tím maximalizuje využi-
tí potenciálu, se kterým se dítě narodí. 
Odborníci připravili sady karet s obrázky, 
jejichž obsah se mozek učí efektivně zpra-
covat. Speciální choreografi í prezentace 
těchto výukových karet dítěti pomáháme 
rozvíjet jeho zrakové a sluchové vnímání, 
řeč, pozornost, paměť i spolupráci obou 
mozkových hemisfér. Mozek se učí rychle 
a správně zpracovávat informace. Naučí se, 
jak se učit. Vedlejším efektem je též příprava 
dítěte na školu. V rámci programu PlayWi-
sely® využíváme také Metodu orientace ve 
směrech™. Je založena na zásadním vlivu, 
který má na fungování lidského těla gravi-
tace. Ta dodává našemu světu a tělu směro-
vou orientaci - od způsobu, jakým se pohy-
bujeme, až ke způsobu, jakým se učíme. 

Zvládnou malé děti, které jsou 
neustále v pohybu, s kartami 
intenzívně pracovat?
Patricie Hannan, která se na vrcholové 
úrovni věnovala gymnastice, si uvědomu-
je důležitost komplexního rozvoje dětí, 
a tak v tomto programu propojila rozvoj 
kognitivních funkcí s rozvojem motori-

ky. V našich lekcích se zaměřujeme na 
rozvoj hrubé motoriky, jemné motoriky 
i vizuomotoriky tak, aby si dítě každou 
dovednost na své vývojové úrovni důklad-
ně procvičilo a získalo pohybové sebevě-
domí. Přestože metoda stojí na vědeckých 
základech, lekce jsou hravé a zábavné.

Kde je možné lekce navštěvovat?
S programem PlayWisely® se v České re-
publice můžete setkat ve všech větších měs-
tech, jako je např. Praha, Brno, Olomouc, 
Plzeň, Karlovy Vary… Naše centra MOUD-
RÉ HRANÍ VÝCHODNÍ ČECHY jsou 
v Hradci Králové a v Pardubicích. Já sama 
se programu PlayWisely® intenzívně věnuji 
jako certifi kovaná lektorka od r. 2010.

Popište nám prosím, 
jak lekce vypadá.
Běžná lekce trvá 30 minut. Je zahájena hrou 
s výukovými kartami, následuje pohybová 
část a v závěru opět práce s kartami. Lekce 
mohou být skupinové pro 3–4 děti, párové 
nebo individuální. Do lekcí jsou děti rozdě-
leny podle věku, stupně vývoje, schopností 
a dovedností. Nabízíme však i lekce rodin-
né, kam mohou společně docházet souro-
zenci. Pro děti starší 3 let máme v nabídce 
prodloužené lekce, které trvají 45 minut. 
Lekcí se vždy aktivně účastní i rodiče. Ra-
dost prožívaná při společné hře podporuje 
vzájemný vztah dětí a rodičů.

Jak často k vám na lekce docházejí?
Na lekce docházejí pravidelně, obvykle 
1x týdně. Vzhledem k tomu, že program 
je založený na budování nervových drah 
v mozku dítěte, je tato pravidelnost velmi 
důležitá.

Je metoda PlayWisely® vhodná 
pro všechny děti? Pracujete třeba 
i s hendikepovanými dětmi?
Ano, metoda je vhodná i pro děti s různými 
obtížemi. Do našich center dochází napří-
klad rodiče s dětmi s opožděním psychomo-
torického vývoje či poruchami autistického 

spektra. Lekce se dají uzpůsobit i dětem 
s mozkovou obrnou. Program je vhodný 
také pro děti s obtížemi ve zrakovém vní-
mání či děti předčasně narozené.
U dětí s většími obtížemi je však vhodné ab-
solvovat trénink 2x týdně.

Kde je možné se na lekce přihlásit?
Můžete nás kontaktovat přes formulář na 
našich webových stránkách www.play-wise-
ly.cz. Zodpovíte několik otázek, které nám 
pomohou nabídnout vám lekci vhodnou 
právě pro vás. Můžete si lekci v některém 
z našich center nejprve ZDARMA vyzkou-
šet. Pro držitele karty Rodinné pasy, kteří 
se pak zapíšou do kurzu, nabízíme 5% slevu 
po celou dobu docházky.

O účinné metodě Moudré hraní, programu PlayWisely®, který podporuje 

zdravý vývoj dětí od narození do předškolního věku, si povídáme 

s klinickou logopedkou Mgr. Světlou Koubkovou.

Co je 
Moudré hraní 
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M O U D R É  H R A N Í

Play Wisely®

KONTAKT

Mgr. Světla Koubková – koordinátor lekcí

tel.: 774 321 021, moudrehrani@centrum.cz

www.play-wisely.cz

LICENČNÍ CENTRA

HRADEC KRÁLOVÉ, U Koruny 292/24

PARDUBICE, U Josefa 154, CihelnaPARDUBICE, U Josefa 154, Cihelna



A D V E N T U R E

DEŠTNÉ
nabízí množství nových letních 
adrenalinových aktivit:

Pro čtenáře časopisu Rodinka 

sleva 25 % 
na vstup na jednu aktivitu

• Osmnáctijamkové hřiště - Adventure golf 

s jednou cvičnou jamkou, vhodné jak 

pro děti od 3 let, tak pro věkem pokroči-

lé seniory.

• Víceúčelové hřiště s umělou trávou 

a večerním osvětlením. Možnost využití 

na tenis, volejbal, nohejbal, basketbal, 

házenou, minikopanou či fl orbal.

• Pumptrack dráha - ideální pro hravé 

ježdění na horských kolech, klopené 

zatáčky, skoky.

• Fotbal golf - členité osmnáctijamkové 

hřiště, vhodné jak pro technicky zdatné 

fotbalisty, tak i pro začátečníky. Hřiště se 

nachází v krásném prostředí s panora-

matickým výhledem na nejvyšší vrchol 

Orlických hor Velkou Deštnou.

• Půjčovna kol, elektrokol, koloběžek 

a čtyřkolek se těší velké oblibě. Největší 

zájem je o půjčování elektrokol, nově 

budou letošní léto 2019 k dispozici 

i elektrokoloběžky.

• Novinkou pro léto 2019 je workout hřiště 

vhodné ke cvičení pro všechny věkové 

kategorie.

RO D I N K A 2 0 19

OTEVÍRACÍ DOBA

červen, červenec, srpen
PO–NE - 10.00–17.00
květen, září, říjen
PO–ČT - na objednání, PÁ–NE - 10.00–17.00

LANOVÝ PARK • TERÉNNÍ ČTYŘKOLKY
TERÉNNÍ HORSKÉ TŘÍKOLKY
TERÉNNÍ HORSKÉ KOLOBĚŽKY
HORSKÁ ELEKTROKOLA A KOLA
TERÉNNÍ KOLEČKOVÉ LYŽE • LONGBOARDY
LEZECKÁ STĚNA • SMAŽÍRNA PSTRUHŮ
TÝMOVÉ LYŽE • TEAM BULDING
ADVENTURE GOLF • VÍCEÚČELOVÉ HŘIŠTĚ
FOTBAL GOLF • ADVENTURE PŮJČOVNA
PUMPTRACK DRÁHA • WORKOUT HŘIŠTĚ

KONTAKTY

mobil 603 213 266
info@lanovyparkdestne.cz
www.lanovyparkdestne.cz

mobil  603 213 266  •   info@lanov yparkdestne.cz   •   w w w.lanov yparkdestne.cz
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Spojte návštěvu britské metropole se slavnou knižní a fi lmovou 
postavou. Pokud jsou vaše děti fanoušci Harryho Pottera, určitě 
takový zážitek ocení. V Londýně si můžete naplánovat speciální 
prohlídkovou trasu po lokalitách, kde se tento fi lm natáčel. Kro-
mě studia Warner Bros tak navštívíte London Eye, projedete se 
lodí po Temži nebo absolvujete vyhlídkovou jízdu slavným červe-
ným doubledeckerem. Další den můžete nakouknout do Bucking-
hamského paláce, Toweru, Parlamentu nebo na Big Ben. Dětem 

se bude určitě líbit Muzeum voskových fi gurín 
Madame Tussaud nebo Natural 

History Museum.

Chcete do Paříže? Pak si pro děti nezapomeňte vyhradit dost času 
na Disneyland. V největším zábavním centru Evropy si to užijete 
i vy. Čeká vás nepřeberné množství atrakcí od adrenalinových 
horských drah, přes indiánskou vesničku až po laserové střelnice. 
Samozřejmě se můžete vyfotit s oblíbenými postavičkami v čele 
s Mickey Mousem. Další den se pak v klidu věnujte památkám. 
Vyberte si třeba Notre Dame, Vítězný oblouk, Champs Elysées 
nebo Eiff elovu věž. S dětmi rozhodně nezapomeňte navštívit 
akvárium CinéAqua, ve kterém se nachází největší vodní nádrž 
v Evropě se světoznámým žraločím tunelem.

Chtěli byste letos procestovat evropské metropole, ale bojíte se, 

že byste si to s dětmi příliš neužili? Žádný strach! Stačí jen vše naplánovat tak, 

aby si každý člen rodiny přišel na své. Máme pro vás pár tipů, jak na to.

Eurovíkendy 
pro rodiče s dětmi:

Vydejte se společně 
za zábavou i poznáním

Londýn 
a Harry Potter

Paříž
a Disneyland
C
n
i

hamského paláce, Toweru, Parlamentu neb
se bude určitě líbit Muzeumse bude určitě líbit Muzeum
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Tíhnete k severským zemím a rádi byste zamířili zrovna tam? Proč ne. Zkuste třeba 
Dánsko. Právě tady, v městečku Billund, byl otevřen vůbec první Legoland park. Mezi 
atrakcemi najdete obrovskou sochu indiána, sochu Svobody a spoustu miniatur s dánskou 
tematikou. V parku je také množství horských drah a vodních atrakcí. V Kodani uvidíte 
kromě sochy Malé mořské víly také zámek Rosenborg nebo dánský královský palác Amali-
enborg. Děti rozhodně ocení zábavní park Tivoli, který se rozkládá přímo v centru města.

Máte rádi teplo a španělský temperament? Vydejte se do Madridu. 
Město nabízí řadu zážitků a atrakcí. Navštívit můžete královský 
palác Palacio Real, náměstí Plaza Mayor, Gran Vía nebo Museo 
del Prado, kde najdete uměleckou sbírku světové úrovně. Dětem se 
rozhodně bude líbit v Zoo Aquarium nebo v El Retiro Parku. Zde 
najdete krásnou růžovou zahra-
du, jezero, na kterém se můžete 
projet na lodičkách, křišťálový 
palác, spoustu soch, monumen-
tů a kašen. A pozor! Když se 
budete pozorně dívat, uvidíte 
v korunách stromů pa-
poušky.

Chcete zůstat raději někde poblíž a užít si teplé vody a dob-
rého jídla? Vydejte se do Budapešti a určitě nebudete litovat. 
Spojte prohlídku města s koupáním a vodními atrakcemi. 
Za vidění stojí Budínský hrad, Řetězový most, Velká tržnice 
nebo Parlament. I mezi lázněmi si můžete vybírat. Széchényi 
jsou největší v Evropě, Gellértovy lázně mají překrásnou se-
cesní výzdobu a voda v Lukáczových lázních prý vyléčí vše, na 
co si jen vzpomenete. Děti pak nezapomeňte vzít do některé ze 
zdejších vyhlášených cukráren.

Pokud máte vy i vaše děti rádi turistiku a nechce se vám cestovat nikam daleko, můžete zamířit přímo k na-
šim slovenským sousedům. Věnujte jeden den prohlídce Bratislavy. I ta má totiž co nabídnout. Bratislav-
ský hrad a hrad Devín nad Dunajem nejspíš znáte. Zkuste si zajít na kávu do UFO nad Novým mostem. 
Děti rozhodně zaujmou zdejší pouliční sochy nebo zoo s Dino parkem. Další dny 
se vydejte do hor. Zajímavé turistické trasy nabízí nejen 
Nízké a Vysoké Tatry, ale kupříkladu i Malá Fatra. Pokud 
máte doma menší děti, určitě oceníte méně náročnou trasu 
Jánošíkove diery. S většími pak můžete zamířit na Velký 
nebo Malý Rozsutec. Další den si odpočiňte třeba v aqua-
parku Tatralandia nebo v lázních Bešeňová, kde si děti bu-
dou moci užívat vodní atrakce, zatímco vy se zrelaxujete ve 
zdejších saunách a whirlpoolech.

Kodaň
a Legoland v Billundu

Madrid
a jeho krásy

Budapešť
a termální lázně

Bratislava
a slovenské hory

u

budete pozorně dívat, uvidíte 
v korunách stromů pa-
poušky.

ino parkem. Další dny 

na-
av-
m. 



RO D I N K A 2 0 19

Čištění vozů
T O M Á Š  J I S T E B N I C K Ý
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Čištění vozů je oblast, na kterou spousta motoristů 

zapomíná. Ano, jednou za dva měsíce auto protáhnou 

myčkou nebo umyjí wapkou a vyhodí odhozené papírky. 

Čistý vůz a čistý interiér vozu je ale důležitý nejenom 

z estetických, ale i ze zdravotních důvodů.

V autě trávíte poměrně dost času. Když 
pominu, že auto je naše vizitka, v čistém 
autě se jezdí radostněji. To vím od svých 
zákazníků i z vlastní zkušenosti. Kdo si 
chce nechat vyčistit vůz dokonale, měl by 
využít služeb odborníka. Interiéry jsou 
plné křehké elektroniky a displejů, a pro-
to je jejich čištění stále složitější. Auta 
mají různé typy čalounění a koberců, jsou 
použity různé typy materiálů mnohdy ná-
chylných na agresivní čisticí prostředky, 
které lze běžně zakoupit a které mohou 
způsobit nevratné poškození povrchů. 

Bezpečné a důkladné vyčištění interiéru 
vašeho vozu vám přinese nejen skvělý po-
cit, pomůže vnitřek vozu omladit, ale pře-
devším jej zbaví bakterií a alergenů, které 
mohou u citlivějších jedinců nebo dětí vy-
volat alergickou reakci.

Kromě interiéru si péči jednoznačně 
zaslouží i exteriér – karoserie, lak, svět-
lomety. Péči o lak vozidel si zákazník 
objednává z více důvodů. Nejčastěji jde 
o přípravu vozu k prodeji nebo ochran-
nou péči o karoserii vozidla při jeho 
koupi. Dále renovace laku a odstraně-
ní nemilých šrámů utržených převážně 
na parkovištích u obchodních center, 

což mnozí z nás zažili na vlastní kůži… 
Pravidelně pak jde o údržbu laku před 
a po zimní sezóně. Mráz, led, posypová 
sůl v zimě nebo vystavení laku vozu ex-
trémním teplotám v letních měsících – to 
vše jsou rizikové faktory, které způsobu-
jí poškození laku, nepěkný vzhled vozu 
a v neposlední řadě snižují jeho hodnotu.  

Leštění laku je složitá a náročná proce-
dura, proto navrhuji odpovídající postup 
vždy v rámci osobní konzultace se zákaz-
níkem, kdy společně hledáme ideální řeše-
ní odpovídající všem požadavkům, které 
jsou na výsledek kladeny. Jsem připraven 
nabídnout vám: čištění interiéru suchou 
i mokrou cestou včetně tepování sedadel, 
parní čištění, dezinfekce klimatizací, leš-
tění laku, voskování, keramické ošetření 
laku, přípravu vozu k prodeji, zdobení 
vozidel na svatby a jejich příprava, péče 
o fi remní vozy. 

Pokud máte o čištění vašeho vozu zá-
jem, potřebujete poradit nebo vás v této 
oblasti cokoliv zajímá, navštivte mne! 
Uvařím vám kávu a rád se vším poradím. 
Používám jen to nejlepší vybavení v pro-
středí moderní dílny a svou práci dělám 
poctivě a s láskou. 

Jmenuji se Tomáš Jistebnický a čištěním vozů se zabývám čtvrtým rokem. Začínal 
jsem s čištěním vozů a detailingem při zaměstnání, v garáži u rodičů na vsi. Postupně 
jsem se vypracoval, absolvoval řadu profesionálních školení, kurzů a certifi kací, ať již 
na technologické postupy péče o laky, čištění interiérů, použitou kosmetiku či produkty 
nanotechnologie. Dnes již profesionálně provozuji vlastní, moderní dílnu v Hradci Králové. 

Jaké jsou hlavní důvody, proč mi svěřit 
péči o čištění vašeho vozu? 

Tomáš Jistebnický
U náhonu 12/5, Březhrad

503 32 Hradec Králové

www.cistenivozujistebnicky.cz

@cistenivozujistebnicky

+420 775 155 518

info@cistenivozujistebnicky.cz

 dělám

pro držitele 

Rodinných pasů 

SLEVA 10 % 
na služby
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Evu Urbanovou, maminku dvou malých dětí z Pardubic, přivedla 

životní cesta k založení fi rmy České bedýnky, která nabízí opravdu 

prověřený český výrobek z našeho trhu. Snoubí se zde příroda, 

zdravý životní styl, dobrá kuchyně a především kvalita všech 

výrobků s důrazem na osobní přístup.

CO TO JSOOU ČČESSKKÉÉ BBBEDDÝÝNNKKYY??
Poctivé dřevěné dárkové bedýnky ruční 
výroby, které nejčastěji plníme českými de-
likatesami či výrobky.

CO PŘEEESNĚ TTVVOŘŘŘÍ NNÁÁÁÁPLLŇŇ
BEDÝNNNEK??
Milujeme naše české plodiny, kvalitní vý-
robky a výrobu tradičními postupy. Sle-
dujeme ocenění, značky kvality, novinky 
na trhu lahůdek, ale i tradiční receptury 
dobrot, které se dříve vyráběly a již se ne-
vyrábí. Máme zde úžasné plodiny, kterým 
se daří v různých koutech České republiky. 
Mě osobně velmi baví vydávat se na dlouhé 
a napínavé cesty i do zapadlých vesniček, 
kde se ocitám ve výrobnách českých skvos-
tů. Společně s výrobci kombinujeme chutě, 
vůně, hrajeme si a vymýšlíme pro fi rmy 
kouzelné limitované edice.

JAKÉ LLLAHŮŮDDKKY MMMAAJÍÍ 
ZÁKAZZZNÍCCI NNEEJRRAADDĚĚJJJI?? 
Určitě vede dobrá paštika, dále kvalitní su-
šenky, čokoláda. A jistě i čatní k masu a po-

vidla mají své zastoupení v řadě bedýnek. 
Připravujeme i malé balíčky, jako drobnou 
pozornost třeba pro návštěvu nebo jen 
tak pro radost. Můžete nás navštívit u nás 
v areálu letiště Pardubice. Zde máme výdej-
ní místo a prodejnu, kde si na počkání lze 
nakoupit jednotlivé lahůdky, balíčky i ho-
tové dárkové bedýnky ve třech velikostech.

VYPALLUJETEE II VĚĚĚNOOVVÁÁÁNNÍ, 
KTERÉÉÉ JE NEEJJČAAASTTĚĚJJJŠÍÍ?
Máme skladem České bedýnky s nápisem 
Všechno nejlepší. Firmy mají ve velké ob-
libě bedýnky s originálním nápisem, mo-
ttem společnosti a logem. Děláme svatební 
bedýnky se jmény novomanželů a datem 
svatby, ale i k narození dítěte či ke zlaté 
svatbě.
 
KOLEKKKCE BBEEDDÝNNEKK JJSSOOUU JINNÉÉ
NEŽ DÁÁÁRKKOOVVÉÉ KOOOŠE,, KTTEERRÉÉ 
ZNÁMEEE? 
Ano, jen my jezdíme do výroben a ladíme 
z českých plodin převážně trvanlivé české 
lahůdky do Českých bedýnek. Veliká výho-

da je, že dokážeme vyrobit bedýnky ve fi -
remních barvách nebo z různých materiálů 
a také bedýnky opalujeme. Vkládáme i fi -
remní dárky, diáře, ručníky atd. Výhodou 
a bonusem je má jedenáctiletá zkušenost 
z farmacie, kterou využíváme při přípravě 
bedýnky pro obdarované se zdravotním 
omezením. Připravujeme takto bedýnky 
i pro diabetiky, alergiky či onkologicky 
nemocné. Snažíme se při výrobě vždy mi-
nimalizovat či úplně vyřadit přidané lát-
ky. Řada lahůdek je opravdu vyrobena co 
nejšetrněji, aby byly zachovány vitamíny, 
máme i lahůdky v raw kvalitě.

KDE NEEEJČAASSTTĚJI DDĚLLLAJJÍ 
RADOSSST ČČESSKKÉ BBEEDÝÝÝÝNKKYYY?
Dnes cestují jako originální a reprezen-
tativní dárek po celém světě. Pro dobrý 
a kvalitní dárek si lidé i rádi zajedou nebo 
si jej nechají poslat poštou. Je opravdu řada 
kombinací složení, někdo volí bedýnky za 
500 Kč, jiný za 1500 Kč, je možné koupit si 
bedýnku i za 2500 Kč. Je příjemné vidět, jak 
ve fi rmách a domácnostech zdobí České be-

dýnky interiéry i exteriéry. Dostáváme pře-
krásné fotky, jak skvěle našim zákazníkům 
již pár let bedýnky slouží, což nás velmi 
těší. Náš podpis a slogan Zlaté české ručičky 
vyrobí bedýnky i lahůdky se naplnil a děláme 
čest naší české zemi v srdci Evropy.

Přijeďte ochutnat lahůdky a získat unikát-
ní dárek. Těšíme se na vás v areálu letiště 
Pardubice.

Za celý náš bedýnkový tým Eva Urbanová, 
České bedýnky

wwwwww.w.w ceceeec skskksks ebebebe edededdyynynynnkkkykykyy.c.ccczz
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Pro držitele 

Rodinného 
pasu:

Při nákupu dárkové 

České bedýnky 
či bedýnek nad 1 000 Kč 

získáte dle vlastního výběru 

originální dárek 
z českých lahůdek či 

poctivý ručně vyrobený 

výrobek.
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DEN RODINY SLAVÍ NAROZENINY! 

Jubilejní 10. ročník tradiční a stále oblíbenější akce plné zábavy pro malé i velké 

připadá letos na neděli 12. května. 

Těšit se můžete na různé sportovní disciplíny, vyzkoušíte si řadu sportovního náčiní 

a pomůcek, zasoutěžíte si, vytvoříte dekoraci z papíru či jiných materiálů nebo 

se pomocí malování na obličej na chvíli přeměníte v oblíbenou bytost. Připravena 

budou divadelní i jiná vystoupení, skočná hudba a samozřejmě spousta dobrot. 

Zkrátka a dobře, o zábavu bude postaráno! A to nejen v Jiráskových sadech, ale 

i na dalších místech ve městě. Přesun vám za zvýhodněných podmínek zajistí tu-

ristický hradecký vláček.

Přijďte si s námi užít pohodovou neděli! Spokojená a zabavená rodina bude pro 

maminku určitě tím nejlepším dárkem ke Dni matek  Těšíme se na vás!

Program a další informace budou včas zveřejněny. Změna programu vyhrazena. 

Sledujte: 

www.hradecko.eu  ∙  www.ic-hk.cz

www.facebook.com/visithradecko 
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13. ČERVENCE 2019

Po úspěšné premiéře Hoř ického Food Festivalu v roce 2018 

př ipravujeme již několik měsíců druhý ročník. 

Food festivaly zažívají v celé České repub-
lice v posledních letech velký boom. Proto 
máme radost, že se nám podařilo představit 
tento fenomén i v Hořicích. Zároveň jsme 
moc rádi, že se těší takové oblibě u míst-
ních i přespolních návštěvníků. Opět vyu-
žijeme prostory areálu hořického pivovaru 
a kvůli předpokládané velké návštěvnosti 
rozšíříme festival i do přilehlé ulice. 

Každý, kdo k nám na festival zavítá, si přijde 
na své. Máme nasmlouvané stánkaře repre-
zentující regionální i mezinárodní kuchyni. 

Zkrátka nepřijdou ani zájemci o exotiku, 
jimž nebudou chybět hmyzí pokrmy nebo 
stále více se rozmáhající hamburgery. Mys-
leli jsme i na vegetariány a vegany. A neza-
pomněli jsme ani na pitný režim. Na své si 
přijdou i milovníci alko i nealko koktejlů 
nebo kvalitní kávy. A ke kávě si můžete 
dát něco sladkého či zmrzlinu. Pány zajisté 
potěší, že budou moci ochutnat pivní speci-
ály od lokálního pivovaru JungBerg. 

Širší nabídkou a větším počtem stánků 
snad předejdeme dlouhým frontám, kterým 

návštěvníci čelili v loňském roce. Každá 
akce však je jednou poprvé a my jsme si 
díky prvnímu ročníku ověřili, jaké máme 
limity a co všechno můžeme v tom dalším 
udělat lépe. Pevně věříme, že návštěvníci 
budou spokojeni.

Myslíme i na nejmenší. Když budou mít 
vaše ratolesti zájem, mohou si nechat na 
obličej namalovat nějaký obrázek.

Hořický Food Festival 2019 se koná 
13. července v areálu hořického pivovaru.

Facebook stránka k události je zde: www.facebook.com/events/251016492350441/

Pro rodiny 

s dětmi a majitele 

Senior pasu připravujeme 

i speciální vstupné 

1+1 zdarma. 
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P O Ř A D A T E L É  A K C E  J S O U

W W W . B U T T E R F L Y - A I D . C Z

W W W . O R L I C E P A R K . C Z

Dopoledne bude věnované běhům pro děti 
od tří let až po věkové kategorie, kde se 
žádná omezení nekladou. Můžete se tak tě-
šit na dětské běhy, běhy pro dospělé či spo-
lečné rodinné běhy. Odpoledne pak bude 
následovat čtyřlístkův čtyřboj a také disc-
golf soutěž.

Nebude chybět ani bohatý doprovodný 
program jako projížďka hradeckým vláč-
kem, naučný dopravní systém, projížďky 
na koloběžkách, modelování balónků, mě-
ření tělesné kondice, taneční vystoupení. 
A právě díky Rodinným pasům bude při-
praveno malování na obličej a další dopro-
vodné aktivity. A možná přijde i oblíbený 
youtuber 

Výtěžek ze symbolického startovného a vy-
braných prostředků v den konání akce pře-
dáme třináctiletému Petru Haluzovi, který 

trpí onemocněním páteře, má zkráce-
nou pravou dolní končetinu a vadu no-
hou, která se projevuje poruchou rov-
nováhy a koordinace. Rodiče se o Petra 
nezajímají a jeho otec se s ním nestýká. 
Nevlastní otec, který se o Petra staral, bo-
hužel v minulém roce zemřel. Díky této 
akci můžeme Petrovi pomoci, přispějeme 
na zlepšení jeho životní situace a zajiště-
ní základních potřeb jako jídlo, doprava 
do školy, ošacení a zdravotní péče.

Akce je pořádána pod záštitou náměstka 
primátora města Hradec Králové pro ob-
last sociálních věcí, zdravotnictví, školství 
a životního prostředí pana Mgr. Martina 
Hanouska. 

V předchozích třech letech jsme díky 
této akci věnovali potřebným celkem 
168 525 Kč.

11. května 2019 
od 10.00 do 16.00 hodin

Orlice park Hradec Králové (Víta Nejedlého, Slezské Předměstí)
V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na kryté parkoviště.

Orlice Family Cup je závod, při kterém se pobaví 
a zasoutěží celá rodina. Pro návštěvníky bude 
zajištěn bohatý doprovodný program a ceny 
pro vítěze a zúčastněné.



65. MEZINÁRODNÍ
FOLKLORNÍ FESTIVAL 
ČERVENÝ KOSTELEC 
FESTIVAL, KDE OŽÍVAJÍ 
TRADICE.
Zažijte neopakovatelnou atmosféru tradičního 
i exotického folkloru, pořádnou porci krásné
hudby a hromadu doprovodného programu.
Představí se vám takřka 600 tanečníků, tanečnic 
a hudebníků ze zhruba 16 - 20 folklorních souborů 
z celého světa. 

14. – 18. SRPNA 2019
PŘÍRODNÍ AREÁL U DIVADLA J. K. TYLA 
v Červeném Kostelci

www.folklorck.cz
     MFF.cz

Pro držitelé Rodinných pasů 
a Senior pasů sleva na sobotní 
vstupné na hlavní program 
festivalu.

DOMEK BOŽENY NĚMCOVÉ
DOMEK PLNÝ PŘÍBĚHŮ
V centru města Červený Kostelec se nachází 
Domek Boženy Němcové s expozicí připomínající 
pobyt spisovatelky v Červeném Kostelci. Nejmenší 
z nás mohou nově navštívit Pohádkové sklepení. 
Součástí prohlídky je zrekonstruovaná zahrada 
i blízký hrob Viktorky, jedné z postav z Babičky 
Boženy Němcové.

Otevírací doba:
Úterý - neděle (květen – září)
od 10 do 16 hod.

Adresa Domku Boženy Němcové:
ul. Boženy Němcové 127
549 41 Červený Kostelec
Telefon: 778 066 919
      domekbozenynemcove

Pro držitelé Rodinných pasů a Senior pasů
sleva 50%.

Náš tip: 

Každou červencovou 

sobotu od 16 hod. 

pohádka pro děti

se vstupem zdarma. 

Náš tip: 

Pro nejmenší  

je připravena 

sobotní herní zóna 

a dětské dílničky.

Praha

Červený 
Kostelec

Broumov

Náchod

Česká 
Skalice
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Svět je nej
Karolína Medková • Ilustrovala Katarína Gasko

Poznejte ta nejzajímavější místa světa!

Naše planeta je plná pozoruhodných 
míst. Víte, kde se nachází nejvyšší 
strom? Největší ledová jeskyně? Nebo 
třeba nejdelší řeka a nejstudenější místo 
na Zemi? Vypravte se na zábavnou po-
znávací výpravu s kamarády Danielem 
a Šimonem, jejich labradorem Ludvíkem 
a prastarým kouzelným atlasem světa!

pro čtenáře od 5 let

P.S. Líbíš se mi
Kasie Westová

Podepsáno, zapečetěno, doručeno! 
Další romantická kniha od oblíbené 
Kasie Westové.

Lily při jedné obzvláště nudné ho-
dině chemie nedává pozor a čmárá 
si na lavici slova oblíbené písnič-
ky. Druhý den zjistí, že někdo ro-
zepsanou sloku dokončil, a ještě 
přidal vzkaz pro ni. Zajímavé! Brzy 
už si se svým anonymním přítelem 
vyměňují dlouhé dopisy, doporu-
čují si vzájemně kapely a sdílí ta 
nejsoukromější tajemství. A to je 

teprve začátek dopisového přátelství, které se postupně promění 
v něco víc. Promluví si s tajuplným neznámým někdy naživo?

Drobeček
Nathalie Jomardová

Na těhotenském testu se objevila druhá čárka a vy záříte 
štěstím. Bude to to nejkrásnější, nejchytřejší a nejmilejší 
dítě. Čtete všechny knihy a sledujete nejmódnější 
maminkovské blogy. A pak přijde porod a každodenní 
realita. A vy zjišťujete, že vaše úžasné miminko se 
zdaleka nechová tak, jak jste si vysnila, a všechny 
chytré rady vám jsou naprosto k ničemu. A že máte 
jedinou touhu – přežít.

běžná cena 348 Kč

Anna ze Zeleného domu
Lucy Maud Montgomeryová • Ilustrovala Ivona 
Knechtlová

Nesmrtelný příběh upovídané zrzky 
v novém, ilustrovaném vydání

Jedenáctiletá Anna Shirleyová je sirotek. 
Po nepříjemných zkušenostech s životem 
u pěstounů přichází do Zeleného domu na 
Ostrově prince Edwarda. Ačkoliv si přísná 
Marilla a její laskavý bratr Matouš původ-
ně přáli chlapce, rozpustilou Annu si brzy 
zamilují. A tak pihovatá dívenka konečně 
nachází pravý domov i první opravdovou 
kamarádku. Legendární kanadský příběh 
plný optimismu i laskavého humoru se 
vrací v nezkráceném vydání.

S Rodinnými 
pasy 

20% SLEVA
na veškerou knižní produkci mediálního 

holdingu Albatros Media, která obsahuje 

nabídku nakladatelství Albatros, CooBoo, 

Plus, Motto, CPress a Edice ČT

w w w. alb at r osm e dia.c z

w w w.jo t a.c z

pro čtenáře od 14 let

pro dívky od 9 let

S Rodinnými pasy 
35% SLEVA

Z kopce do kopce
Kateřina Dubská

Aneb přerod ženy městské 
v ženu na samotě na kopci. Ženy, 
která opustí město se všemi jeho 
kavárnami, hospůdkami, divadly, 
koncertními sály a přáteli, zuje 
lodičky, nasadí holínky a pustí se 
do nekonečného boje s hejnem 
slepic, stádem koz a voňavou 
zahradou se včelínem. A i když 
se tak život stane sérií veselých 
i katastrofi ckých historek o pře-
žití, ví, že už by nikdy neměnila.

běžná cena 298 Kč

Psí rady 
pro šťastný život
Dave Barry

Sotva ráno otevřou oči, začne pro ně 
den plný báječných dobrodružství. Ná-
sledují nás z místnosti do místnosti a 
čekají, kde se uhnízdíme, aby se mohli 
uhnízdit přímo na nás. Když vyslovíme 
jejich jméno, jsou šťastní. Radostně 
nás vítají po návratu z práce. Každou 
procházku přivítají s divokým nadše-
ním. Vždycky. Buďme aspoň občas 
jako oni – užívejme si a neztrácejme 
nadšení.

běžná cena 298 Kč



tažené zemědělské techniky. Díky koním 
můžete nahlédnout do života lidí kolem 
nich a poznat návazná řemesla. 

V kukském údolí se koně a diváci, vystupu-
jící i pozorující proplétají navzájem, nejsou 
odděleni páskou či hledištěm. Možnost 
koně si pohladit a popovídat si s majitelem 
jsou samozřejmé. S vystupujícími se můžete 
seznámit na webu akce – abyste na Kuksu 
neviděli jen bílý zápřah, ale Majku Bíbro-

vou ze Svojšic s párem bílých klad-
rubaček, ne jen jízdní policii, ale Otu 

a Edu, ne jen skok vysoký, ale Vendu 
Šmatolána s jeho Rusalkou. 

Máte-li zájem, podívejte se na web 
www.slavnostikonikuks.cz na fotky, videa 
a příběhy ze všech dosavadních ročníků.

A proč přijet vlakem? Je to ekologičtější 
a pro děti zábavnější a nebudete se streso-
vat na parkovišti u hlavní silnice, vystoupí-
te pohodlně poblíž hospitálu a za ušetřené 
parkovné si u stánku s občerstvením můžete 
koupit něco dobrého. A také od pořadatelů 
dostanete nějaký malý dárek. Loni to byl 

dřevěný přívěsek s hospitálem a koňmi. Čes-
ké dráhy na den akce posilují vlakové spoje.  

Nezapomeňte si s sebou vzít svůj Rodinný 
nebo Senior pas. S ním ušetříte na vstup-
ném 50 Kč jak u dospělého, tak u dítěte.

Srdečně zve koordinátorka akce 
Jitka Černá.

WWW.SLAVNOSTIKONIKUKS.CZ

Vstupné na celodenní program včetně 
prohlídky hospitálu: 200 Kč/osoba nebo 
100 Kč/dítě 6–18 let v doprovodu dospělé 
platící osoby (zdarma děti do 6 let a senioři 
nad 65 let, držitelé průkazu ZTP/P a prů-
vodce ZTP/P, držitelé průkazu ZTP do 18 let 
v doprovodu dospělé platící osoby).

RO D I N K A 2 0 19
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Obdivovat krásu koní a zručnost lidí na 
loukách pod hospitálem Kuks můžete le-
tos již poosmé. V roce 2007, kdy se konal 
první ročník, nebyl facebook, akce neměla 
webové stránky a celá propagace stála jen na 
plakátech osobně rozvezených po okolních 
vesnicích. Přesto diváci dorazili a program 
se líbil. A tak se konaly další ročníky až do 
roku 2010. Pořadatelský tým tehdy tvoři-
li rodiče dětí z dětského jezdeckého klubu 
Ponycentrum. Mezi účinkujícími byly i děti 
z klubu, kluboví koně a poníci vystupovali 
v ukázkách a také se na nich po celý den vo-
zilo. Termín se v rámci července různě mě-
nil, v roce 2010 akci poznamenalo obrovské 
vedro. 

Poté se dva roky slavnosti nekonaly a přišla 
doba ukončení činnosti Ponycentra. V roce 

2013 proběhl pokus o návrat, teploty byly 
však tak vysoké, že byste z domu nevyjeli 
ani na koupaliště. Koně i organizační tým 
si doslova sáhli na dno svých možností. Ná-
sledovala doba rekonstrukce hospitálu a čas 
všech akcí zde se zastavil. 

Novodobá historie Slavností koní se píše od 
roku 2017. Vznikla nová pořádající neziskov-
ka – Návraty 2017, z.s. a termín konání akce 
se ustálil na první prázdninové neděli. 

Co si vlastně pořadatelé kladou touto akcí 
za cíl? 

Program vybízí k rodinnému výletu a se-
tkávání přátel. Koně mají dar spojovat lidi 
a i ten, kdo necítí obdiv ke koním jako zvířa-
tům, se zájmem podiskutuje u staré, koňmi 

K AM V YR A ZIT S DĚ TMI 
PRVNÍ PR Á ZDNINOVOU NEDĚLI?

Třeba vlakem na 

.

v
ru

a Ed
Š

pro držitele 
Rodinného pasu 

nebo 
Senior pasu:

sleva 50 Kč 
na osobu

www.facebook.com/SlavnostiKoniHistorieARemeselKuks

V ceně 
vstupenky je volný 
vstup na prohlídku
základního okruhu 

hospitálu a Českého 
farmaceutického 

muzea.



GLADIATOR 

RACE
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Překážkový běh patří v poslední době 
k velmi oblíbenému způsobu, jak aktiv-
ně trávit volný čas. GLADIATOR RACE 
nabízí tuto možnost pro celé rodiny po 
dobu dvanácti víkendů.

Zažít závod GLADIATOR RACE, užít 
si atmosféru a překonat sám sebe mohou 
všechny věkové kategorie. Závodů se mo-
hou zúčastnit děti ve věku od 6 let, horní 
věková hranice není omezena. Nezřídka 
se stává, že v závodech ve startovní listi-
ně fi gurují ročníky narození 1960 a níže. 
Ona jedna taková sázka u piva dokáže 
otočit životní styl ze dne na den. 

GLADIATOR RACE má vypsány i kate-
gorie FAMILY a FUN. V kategorii FAMI-
LY se vydávají do dráhy spolu se svými 
dětmi i rodiče a dolní hranice věku dítěte 
není omezena. Kategorie FUN je otevře-
na pro všechny, kteří se chtějí s překážko-
vým během seznámit a chtějí si ho užít, 
bez stresu ze špatného času nebo obav, že 
by závod a jeho překážky nezvládli. Trať 
si totiž mohou projít bez čipu a bez nut-
nosti zdolávat všechny překážky.

Součástí závodu bývá i bohatý dopro-
vodný program pro celé rodiny. V rámci 
spolupráce s Rodinnými pasy si zájemci 
mohou zažádat o slevové kódy v hodnotě 
50 % na dětské závody v Hradci Králové 
a Josefově. Nabídka je omezená, o kód 
si můžete zažádat na emailové adrese 
peremskahedvika@gmail.com.

www.rodinnepasy.cz18

WINTER GLADIATOR RACE 8.–9. 2.
ZIMNÍ PEVNOST JOSEFOV

GLADIATOR RACE  31. 3.
/ RUN HRADEC KRÁLOVÉ 

GLADIATOR RACE 20. 4.
/ RUN LANŠKROUN 

GLADIATOR RACE MILOVICE 3.–5. 5.
TANKODROM

GLADIATOR RACE CHALLENGE 17.–18. 5.
OC FUTURUM, HK

GLADIATOR RACE  31. 5. – 2. 6.
ŠIKLŮV MLÝN 
WESTERN

GLADIATOR RACE HOLICE 14.–16. 6.
MOTOKROS

GLADIATOR RACE  11. 8.
/ RUN PARDUBICE 
SPORTOVNÍ PARK

GLADIATOR RACE JOSEFOV 30. 8. – 1. 9.
PEVNOST JOSEFOV

GLADIATOR RACE  14. 9.
/ RUN ČESKÝ RÁJ 
BRANŽEŽ

GLADIATOR RACE PRAHA 18.–20. 10.
PRAHA 14

TAXIS GLADIATOR RACE 29. 11. – 1. 12.
DOSTIHY PARDUBICE

2019

POŘADATEL
ZÁVODU GLADIATOR RACE

®



PŘÍMĚSTSKÝ 
TÁBOR LÉTO 
S MEDVĚDEM

KDE: V HRADCI KRÁLOVÉ 

U MĚSTSKÝCH LÁZNÍ
hradecký spinning klub www.spinninghk.cz KDE: PĚČÍN - MALEBNÉ 

ÚDOLÍ U ŘEKY ZDOBNICE
KDY: 8.–12. července 2019

 15.–19. července 2019

 22.–29. července 2019
V případě dostatečného zájmu mohou být 

vypsány ještě další termíny.

KDY: 11.–24. srpna 2019

1 990 Kč
4 990 Kč

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
ZAMĚŘENÝ NA POHYB 
A SPORTOVNÍ AKTIVITY

PRO KOHO: HOLKY A KLUCI 

OD 5 DO 18 LET

PRO KOHO: HOLKY A KLUCI 

OD 6 DO 16 LET

PONDĚLÍ–PÁTEK 

OD 8.00 DO 16.00

za super cenu

za super cenu

Cena nezahrnuje dopravu 

na místo tábora a zpět

v ceně je zahrnuto: 5 dnů zábavy a sportu v super partě 
instruktorů, oběd, pitný režim, úrazové pojištění, vstupy, pří-
padná doprava, závěrečný sportovní den s drobnými cenami

v ceně je zahrnuto: 14denní letní pobytový tábor, ubytování 
ve stanech s podsadami, strava a pitný režim po celý den 
(2x svačina, teplý oběd, večeře, případně druhá večeře), 
sportovní aktivity, program pro děti, vstupy, doprava v rámci 
tábora, noční hry, soutěže, závody, diplomy, účastnické listy 
a odměny pro všechny zúčastněné, kompletní pojištění po 
dobu tábora.

Více informací získáte v obchodě Snowbear s.r.o. 
na Pospíšilově třídě v HK. Nebo na telefonu 721 820 921 
a na stránkách www.snowbear.cz

Více informací získáte v obchodě Snowbear s.r.o. 
na Pospíšilově třídě v HK. Nebo na telefonu 721 820 921 
a na stránkách www.snowbear.cz

po dohodě možnost příchodu dětí již od 7.00 
a odchodu v 17.00

S MEDVĚDEM 
NA TÁBOR
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Když čtrnáctiletá Kristýna L. 
posílala stejně starému Mar-
tinovi K. fotografi i, na které 
si hraje se svým milovaným 
psem Alexem, netušila, že za-
čínající virtuální kamarád-
ství pro ni skončí psychickým 
traumatem. Vše začalo na-
prosto nevinně, když jí kama-
rádky ze třídy řekly, že se jim 
na sociální síti ozval pěkný 
kluk z Jihlavy a začal si s nimi 
psát. Kristýna sama je požá-
dala, aby se mu o ní zmínily 
a ujistily ho o tom, že by jí ne-
vadilo, kdyby ji kontaktoval.

Zpočátku si Kristýna užívala 
zájmu ze strany Martina a li-
chotilo jí, že se o ni zajímá 
velmi inteligentní kluk s po-
dobnými zálibami a koníčky. 
Virtuální přátelství přerost-
lo v lásku, a Kristýně proto 
nepřišlo divné, že po ní chce 
Martin zaslat fotografi i, na 
které bude úplně nahá. On jí 
na oplátku slíbil zaslání po-
dobné fotografi e. Jakmile ji 
odeslala, Martinovo chování 
se změnilo. Z milého a vtip-
ného přítele se stal vulgární 
agresor, který Kristýnu za-
čal vydírat. Sdělil jí, že po-
kud mu nezašle další intimní 
fotografi e, tu stávající zveřej-
ní na falešném facebookovém 
profi lu, který založí. Kristý-
na se styděla za to, co uděla-
la, ale ze strachu, aby se to ne-
dozvěděli rodiče a spolužáci, 
souhlasila a zaslala další foto-
grafi e. 

O několik měsíců později na-
psal Martin Kristýně, že se 
s ní chce sejít, a kdyby ná-
hodou nesouhlasila, tak ať si 
uvědomí, že o její fotografi e 
by určitě měli spolužáci zá-
jem. Kristýna se psychicky 
složila a věc oznámila Poli-
cii ČR.

Podobných příběhů se ode-
hrává po celé republice tisíce 
denně. Obliba tzv. sextingu 
mezi dětmi mladšími 15 let 

každoročně stoupá, stává se 
pro ně dobrodružstvím. Ne-
uvědomují si případné ná-
sledky a nepřipouštějí si, že 
sdílením svých intimních fo-
tografi í s ostatními riskují je-
jich zneužití. Navíc se dopou-
štějí protiprávního jednání 
(§ 192 Trestního zákoníku – Vý-
roba a jiné nakládání s dětskou 
pornografi í). U jakýchkoliv 
digitálně šířených dokumen-
tů přitom platí jediné: po-
kud se jednou dostanou do 
on-line světa, zůstávají v něm 
navždy, bez ohledu na to, zda 
byly smazány ze serverů. 

Vraťme se k příběhu Kristýny 
a Martina. Případem se ihned 
začali zabývat policisté ze spe-
cializovaného útvaru, který 
vyšetřuje kybernetickou kri-
minalitu, a poměrně rychle se 

jim chlapce podařilo vystopo-
vat. Ve skutečnosti se jedna-
lo o jednatřicetiletého muže 
z Vysočiny, který obdobným 
způsobem vylákal intimní fo-
tografi e od více než 70 dívek. 
Plánované setkání již probí-
halo pod dohledem několika 
kriminalistů a ve chvíli, kdy 
se vyděrač dostavil, byl zadr-
žen Policií ČR. Příběh však 
šťastný konec nemá. Ačkoliv 
byl pachatel dopaden dříve, 
než stihl cokoliv zveřejnit na 
internetu, psychické útrapy, 
kterými si dívka prošla, na ní 
zanechaly hluboké rány, které 
se budou zacelovat ještě hod-
ně dlouho.

Příběh 
Kristýny

Specializované útvary, které 
bojují proti kybernetickým zlo-
čincům, spadají do struktury 
Policie ČR a slouží v nich po-
licisté, kteří často začínali svo-
ji kariéru na obvodních oddě-
leních. Ačkoliv je jejich práce 
psychicky velmi náročná, cítí 
zadostiučinění vždy, když se 
jim podaří nebezpečného pa-
chatele dopadnout, a jsou hrdí 
na to, že pomáhají často bez-
branným dětem.

Krajské ředitelství policie Krá-
lovéhradeckého kraje přijímá 
v současnosti na desítky míst 
v celém kraji nové policisty. 
Nabízí kariérní růst a příleži-
tost stát se jedním z kriminalis-
tů, kteří mohou pomoci dalším 
podobným Kristýnám.

Informace o požadavcích kla-
dených na uchazeče o prá-
ci u Policie ČR naleznete na 
www.policie.cz/nabor.

Zároveň si dovolujeme touto 
cestou pozvat všechny čtenáře 
a čtenářky na naše preventiv-
ní besedy pro veřejnost. Poli-

cisté na nich seznamují poslu-
chače s riziky, která číhají na 
děti na sociálních sítích, a na 
konkrétních kauzách jim uka-
zují, že rozhodně neplatí „to 
se naší Kristýnce stát nemůže…“. 
Pokud by čtenáři měli zájem 
o uspořádání obdobné bese-
dy (pro zaměstnavatele, kolegy 
v práci apod.), zde je kontakt: 
kpt. PhDr. Ondřej Moravčík, 
ondrej.moravcik@pcr.cz.

Zpočátku 
si Kristýna 

užívala zájmu ze 
strany Martina 

a lichotilo jí, že...

U jakýchkoliv 
digitálně šířených 
dokumentů platí 

jediné: pokud 
se dostanou do 

on-line světa, 
zůstávají v něm 

navždy.
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Pozvánka 
do okolí Trutnova
Město Trutnov i jeho blízké okolí skrývají 
nejednu perlu, jež rozhodně stojí za návštěvu.
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Vydejme se tentokrát přes obec 
Babí směrem k Žacléři k dělo-
střelecké tvrzi Stachelberg. 
Pevnost sama o sobě je uniká-
tem. Je to betonový obr, největší 
československá dělostřelecká 
tvrz, která byla součástí pohra-
ničního opevnění proti hitle-
rovskému Německu. Dnes je 
možné zachovalou stavbu projít 
s průvodcem, a dozvědět se tak 
mnohé technické zajímavosti. 
Avšak i pouhá prohlídka zvenčí 
má co nabídnout. V okolí tvrze 
najdete zákopy a další stavbu 
lehkého opevnění, tzv. řopík, 
včetně výzbroje.

Kousek od tvrze nedávno 
vyrostla rozhledna Eliška. Její 
něžné jméno souvisí s králov-
nou Eliškou Rejčkou, českou 
a polskou královnou, druhou 
manželkou krále Václava II.

Vedle rozhledny vzniklo v loň-
ském roce dětské hřiště, které, 

stejně jako dvě předchozí 
místa, odkazuje k historii 
Trutnova. Tentokrát se jedná 
o leteckého konstruktéra Igo 
Etricha. A právě na zmen-
šeném modelu jeho letadla 
Taube (v překladu Holubice) 
se mohou děti vydovádět. Zda-
lipak víte, že její tvůrce se při 
konstrukci letounu inspiroval 
přírodou, konkrétně okřídle-
ným semínkem tropické rost-
liny Zanonia macrocarpa? 
Vytvořil tak model s přiro-
zeně stabilní nosnou plochou 
a daleko předběhl svou dobu.

I vy se nechejte inspirovat krá-
sami blízkých hor a z Elišky si 
vyhlédněte třeba cestu do Dvor-
ského pralesa na Rýchorách.

Mnohem více 
informací najdete na 
www.stachelberg.cz. 



PROCHÁZKA 
S MEDVĚDY

V NÁCHODĚ

AKCE V NÁCHODĚ
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Nekonečné hvozdy však musely časem ustoupit člověku a jeho 
honbě za pohodlím, medvědí svět nemohl soupeřit s tím 
lidským. Přesto do prašných cest náchodské kotliny 
obtiskl nejeden chlupáč svou tlapku v místech, kudy 
rachotily karavany kupců nebo o kameny zvonily pod-
kovy na kopytech koní středověkých rytířů. 

Nově vzniklý informační materiál pro děti a jejich 
rodiče nazvaný Jak medvědi na náchodský zámek přišli… 
přibližuje hravou pohádkovou formou příběh medvědů 
hnědých, kteří jsou již přes dvě desetiletí pevně spjati 
s náchodským zámkem, v jehož příkopě žijí. Obsahem 
této brožurky je pohádkové vyprávění o medvědech Dáše 
a Ludvíkovi doplněné velkou omalovánkou, která nenechá pastelky 
dětí zahálet. Váš výlet na Státní zámek Náchod a za zámeckými 
medvědy získá díky tomuto průvodci dobrodružný nádech. Bro-
žura je pro zájemce zdarma a je k vyzvednutí v Městském 
informačním centru na Masarykově náměstí.

22 www.rodinnepasy.cz

V letech dávno minulých bývali v náchodských 
hustých lesích pány samotářští medvědi. 
Lidé je s respektem pozorovali, jak 
mlsají včelí med, vyhřívají se na 
lesních mýtinách na slunci nebo 
zahání žízeň v řece Metuji. 

Městské informační 
centrum Náchod

Masarykovo náměstí 1, 
547 01 Náchod

telefon: +420 491 426 060
mobil: +420 778 411 680

e-mail: infocentrum@mestonachod.cz

30. 4. 2019

Čarodějnice na Dobrošově – 
odpoledne pro rodiny s dětmi, kulturní 
program, Jiráskova turistická chata 
na Dobrošově

7. 5. 2019

Náchodské Májování – odpoledne 
s kulturním programem, lampiónový 
průvod, ohňostroj, Masarykovo 
náměstí

13.–17. 5. 2019

Náchodská Prima sezóna – 
studentský festival plný hudby, divadla 
a umělecké tvorby, celé město

20. 6. 2019

Muzejní noc – zážitková prohlídka 
muzea s programem, Muzeum Náchod-
ska

10.–11. 8. 2019

Vavřinecká pouť a Plážový 
víkend nejen pro rodiny s dětmi 
– pouťové veselí s atrakcemi, kulturní 
program, Masarykovo náměstí

7. 9. 2019

Náchodské Kuronské slavnosti – 
oslava vlády Petra Birona na náchod-
ském panství, řemeslné trhy, celodenní 
kulturní program zakončený večerním 
koncertem – host Aneta Langerová, 

Státní zámek Náchod

www.mestonachod.cz
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J IČÍN
8. 3. | 16:00 | Fanta Muser tour 2019
Projekt MUSER TOUR sdružuje nejnadanější a nejúspěšnější 
mladé umělce, kteří získali popularitu právě díky sociální síti 
Musical.ly. Všech zastávek této tour se zúčastní v současnosti 
tři nejúspěšnější museři - Adam Kajumi, Mína a Naty. 
Masarykovo divadlo Jičín
www.kzmj.cz/fanta-muser-tour-2019

30. 3. | 6:00 | Pochod 
Českým rájem – 
Putování za Rumcajsem 
53. ročník tradičního pochodu 
a zahájení turistické sezóny 
2019 na Jičínsku pro malé i velké 
cestovatele.
Velké nádvoří jičínského zámku
www.kctjicin.cz

30. 4. | 15:00 | 
ČARODĚNÍ V LODŽII
Magický svět čarodějných bytostí 
v prostorách barokní památky 
a jejím okolí. Výpravná hra, 
čarodílny, představení a hudba.
Valdštejnská lodžie
www.valdstejnskalodzie.cz

1. 5. | Májová středa
Rodinná oslava jara, lásky 
a pohody. Hasičská soutěž na 
Valdštejnově náměstí, Dvorková 
slavnost v Rumcajsově ševcovně, 
Prvomájový vejšlap na Zebín 
a mnoho dalšího…
Centrum města Jičína
www.kzmj.cz
www.rumcajsovasevcovna.cz
www.pohadka.cz

21. 6. | Svátek hudby 2019
Oslava mezinárodního dne hudby. 
Akce se koná na různých místech 
města.
svatekhudby.jicin.cz

22. 6. | Jičínský Food 
Festival
Pátý ročník festivalu s nevšedními 
gastronomickými zážitky. Zajištěn 
je také bohatý doprovodný program 
pro celou rodinu. Vše se již tradičně 
uskuteční v zámeckém parku.
www.jicinzije.cz 

12. 7. | Ochutnej Český ráj
4. ročník ochutnávky nejen regionálních produktů z Českého ráje, ale také 
dalších pochutin vyráběných v okolí Jičína. 
Arkádové nádvoří jičínského zámku
www.kzmj.cz/infocentrum 

11.–15. 9. | Jičín město pohádky
29. ročník známého dětského pohádkového festivalu. Letos s podtitulem Znám 
já jeden krásný zámek aneb Pohádky a pověsti z hradů a zámků Českého ráje.
Centrum města Jičína
www.pohadka.cz

11.–12. 5. | 10:00–17:00 | 
Slavnosti čokolády, vína 
a medoviny 
Originální vína českých a mo-
ravských vinařů a starohradská 
medovina, vinný jarmark a sváteční 
čokoláda. Pohádkový program 
a mnoho dalšího. Čekají vás zážit-
kové prohlídkové okruhy a široká 
nabídka čokolády, vína a medoviny. 
Přesvědčte se na vlastní oči, že na 
Starých Hradech pohádkové bytosti 
skutečně žijí.
Staré Hrady
www.starehrady.cz

4. 5. | 15:00 | Čiperkové
Nejpopulárnější dětská kapela v ČR. Zpívají písničky, které baví děti, rodiče, 
babičky i dědy. Přijďte si s nimi zazpívat, zatancovat, zablbnout a taky se 
vyfotit. Společně poznáte upovídanou berušku Alušku, která protančila všechny 
svoje střevíčky. Bláznivou opičku Olu, co vyvádí samé lumpárny. Škodolibé vosy, 
které schválně opičku provokují, ale nikdy nezkazí žádnou legraci. Usměvavé 
Sluníčko, co každému rádo poradí a vyčaruje úsměv na tváři. A věčně zasněnou 
kytičku Jasmínku. Pořadem provází puntíkatá moderátorka Mína, známá 
z mnoha muzikálů.
Masarykovo divadlo Jičín
www.kzmj.cz/ciperkove

14. 6. – 2. 9. | 15:00 | Prodloužené víkendy v Jičíně 
(8. ročník)
Výlety s Nadačním fondem Jičín. Město pohádky, letní kino v zámeckém parku, 
pravidelné sobotní Pohádky na dvorku, setkání s Valdštejnem, komentované 
prohlídky Cipískovy stezky s Rumcajsem i Mankou pro nejmenší, prohlídky 
zámku a města, komentované procházky po stopách války r. 1866, soutěže pro 
děti na koupališti Kníže, festival Mezi patry na Valdické bráně, nedělní koncerty 
v parku, komentované prohlídky kostelů a další.
vikend.jicin.cz, www.kzmj.cz
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CENTRUM 
ZDRAVÉHO POHYBU
V loňském vydání časopisu Rodinka jsme vám představili projekt 
NOHA ZÁKLAD ŽIVOTA. Všechny děti ve věku 3 až 7 let jsme 
pozvali na zdravé cvičení zvané Hýbánky, které v Hradci Králové 
najdete na pěší zóně v Centru zdravého pohybu. Nyní bychom 
pozvánku rádi rozšířili také pro naše nejmenší. HÝBÁNEČKY 
jsou k dispozici nově v dopoledních hodinách a jsou určeny pro 
děti za doprovodu rodiče.

Hýbánečky jsme rozdělili dle věku na program pro nejmenší děti, 
1–2 roky, a ty o něco starší, 2–3 roky. Těmito hodinami zábavné-
ho cvičení provází rodiče s dětmi naše skvělá šéftrenérka Jana 
Vítková. Neváhejte, přijďte se podívat a zapojit se do programu 
plného her, zábavy a smíchu. Uvidíte, že si cvičení oblíbí nejen 
děti, ale i dospělý doprovod. 

Jako bonus si můžete po Hýbánečkách s dětmi odpočinout a po-
hrát v naší herně a dospěláci si mohou udělat čaj nebo lahodnou 
kávu Nespresso.

A až vysvitne sluníčko, vyběhnete s dětmi na zahrádku, děti bu-
dou trénovat své nožičky na bosém chodníku nebo se klouzat na 
skluzavce a vy si v klidu vychutnáte již zmiňované kafíčko.

Těšíme se na setkání s vámi 

S přáním aktivních dnů

PhDr. Jaruška Morávková
tel.: 775 319 600 • e-mail: jaruska@nwlive.cz

Centrum zdravého pohybu
Čelakovského 487, 500 02 Hradec Králové

RO D I N K A 2 0 19

24 www.rodinnepasy.cz

PRO DRŽITELE 
RODINNÉHO PASU 
1 x 10+2 LEKCE ZDARMA

CENTRUM 
ZDRAVÉHO 
POHYBU
ČELAKOVSKÉHO 487,
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ

MA



RO D I N K A 2 0 19

25www.rodinnepasy.cz

Už 420 tisíc korun! 
Mountfi eld HK 
pomáhá hendike-
povaným dětem

Hradecký hoke-
jový klub rozjel 
v předminulé se-
zóně charitativní 
projekt s názvem 
Skóruj pro…, je-
hož smyslem je 

pomoci hendike-
povaným dětem. 

Dvanáct z nich se za tu dobu dočkalo do-
hromady více než 420 tisíc korun! Pomoci 
se navíc dostane i dalším, celá akce totiž 
pro velký zájem pokračuje i nadále.

Princip akce je velice jednoduchý: Celý mě-
síc patří jednomu z hendikepovaných dětí, 
a právě jemu je měsíční podpora věnována. 
A o co konkrétně jde? Za každý gól, kte-
rý vsítí hráči Mountfi eldu HK v Tipsport 
extralize, je vystaven jeden speciální puk 
obsahující logo akce, logo klubu, popis zá-
pasu a vlastnoruční podpis střelce branky. 
Daný puk může kdokoliv za 1 000 Kč zís-

kat, přičemž celá částka jde na konto da-
ného dítěte. Pomáhá také kabina A-týmu, 
která do projektu rovněž přispívá zajíma-
vou fi nanční částkou. 

A jaká je odměna pro dárce? Kromě uni-
kátního pamětního puku opatřeného vlast-
noručním podpisem skórujícího hráče ob-
drží každý dvě vstupenky na hokej a také 
vytisknutou fotografi i, na které jsou všich-
ni dárci včetně obdarovaného dítěte spolu 
s celým A-týmem. Hlavní odměnou je ale 
pomoc dítěti, které to opravdu potřebuje!

Nejen příznivci hradeckého hokeje tak 
pomohli o něco zpříjemnit život postup-
ně Fandovi, Pepíkovi, Vojtovi, Radimovi, 
Matějovi, Péťovi, Elle, Janičce, Marušce, 
Davídkovi, Laurince a Matyáškovi. Chcete 
se také zapojit? Veškeré podrobnosti se do-
zvíte na www.mountfi eldhk.cz/skorujpro

po

TOP akce na Dolcích 2019
Akce, na kterých nesmí Vaše rodina chybět
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Lov velikonočních vajíček
21. 4. 2019
Oprašte proutěný košík a vyrazte 
s ním na Dolce! Čeká vás zábavné 
odpoledne s dětskou diskotékou, 
malováním na obličej, projížďkami 
na koních, hrami a hlavně LOV VE-
LIKONOČNÍCH VAJÍČEK. Začínáme 
od 14 hodin u kiosku Na Pláži.
Vstupné 50 Kč - lovec vajíček, 
držitelé Rodinných pasů 30 Kč

+420 774 233 342  •  www.camp-dolce.cz  •  www.facebook.com/campdolce

Dětský den na téma 
Cesta kolem světa
2. 6. 2019
Vstupné 50 Kč - stezka s úkoly, 
držitelé Rodinných pasů 30 Kč

Dolce fest
29. 6. 2019
Tradiční zahájení letní sezóny. Pro malé návštěvníky nebude chybět skákací 
hrad ani malování na obličej. Vstup na akci je zdarma.

Závody dračích lodí o putovní pohár města Trutnova
22. 6. 2019
Celodenní program se spoustou doprovodných atrakcí jako např. skákací 
hrad, malování na tvář, turnaj v lukostřelbě, s dobrou zábavou, muzikou, pitím 
i jídlem (z nabídky vybíráme grilované speciality a dračí menu). Opět po roce 
si týmy poměří síly v napínavých soubojích na trati dlouhé 200 m. Sestavte 
tým ze svých kolegů či kamarádů a přijďte také soutěžit! Více info a přihláše-
ní posádek na: www.rkdragonsjablonec.cz/index.php?page=Dolce
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Více informací získáte na

www.toulavybatoh.cz

POZNÁVEJTE region Kladské pomezí

SBÍREJTE razítka

ZÍSKEJTE zajímavé ceny

mají rády POHYB, ZÁBAVU nebo POZNÁNÍ
sedí ještě v KOČÁRKU nebo už chodí DO ŠKOLY
venku PRŠÍ nebo JE KRÁSNĚ

Když ...

Získejte RYCHLE a JEDNODUŠE SKVĚLÉ TIPY na výlety. 
Zapojte se do oblíbené regionální CESTOVATELSKÉ HRY.

Více informací získáte na

Nevíte 
KAM NA VÝLET 

Navštivte některou z našich 
kulturních akcí, jejichž pře-
hled naleznete na webových 
stránkách www.vilacerych.cz/
kalendar. 

Vybíráme pro vás:
V rámci akcí se můžete do-
zvědět o pohnutém osudu jak 
samotné vily, tak jejích maji-
telů.

Vila Čerych nabízí rovněž 
možnost pronájmu – můžete 
se zde ubytovat, uspořádat 
rodinné oslavy či vzdělávací 
kurzy. Vila Čerych je také ob-
líbeným svatebním místem.

Zahrada, místo natáčení Hav-
lova Odcházení, kam můžete 
přijít relaxovat, je přístup-
ná zpravidla ve všední dny 
od 8 do 15 hodin (pro bližší in-
formace volejte 491 451 116).

VÍKEND OTEVŘENÝCH 
ZAHRAD • 9. června
komentované prohlídky 
zahrady 

DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ • 13. září
komentované prohlídky 
interiéru i exteriéru 

DÝŇOVÁNÍ PO ČESKU 
• 10. října
podzimní akce pro rodiny 
s dětmi – Přijďte si s dět-
mi třeba vydlabat dýni 
nebo ochutnat některou 
z dýňových specialit! 

Prvorepubliková perla vystavěná ve stylu art deco 

obklopená unikátní zahradou.

Pro držitele 
Rodinných 

pasů 
zde platí 

20% sleva 
na ubytování 
v měsících 

listopad–únor. 



30
%•

 
Komplexní 

 
 
pojištění vozidel

•
  

Povinné ručení 
 a havarijní pojištění 

 na jedné smlouvě

•
 

Široká nabídka
 

 
doplňkových 

 
 
pojištění

Navštivte naše pobočky:  
 

Hradec Králové, Škroupova 441, tel. 495 704 400
Rychnov nad Kněžnou, Staré náměstí 59, tel. 494 661 095

 

Náchod, Krámská 29, tel. 491 433 168  
Trutnov, Palackého 388, tel. 499 813 359  
Jičín, Čelakovského 86, tel. 493 599 093

957 444 555
www.cpp.cz



Lov velikonočních 
vajíček
21. 4. 2019 od 14 hodin, 
Areál autokempu Dolce, Oblanov 
u Trutnova. Pro držitele platné-
ho RP snížený vstup za 30 Kč/1 
lovec vajíček
www.kemp-dolce.cz

Čarodějnice 
s Hopsáčkem
26. 4. 2019 od 15 hodin, Do-
pravní hřiště Běloves Náchod. 
Benefi t na vstupu pro RP.
www.hopsacek.cz

Den Země aneb 
Ratibořické ovčácké 
slavnosti 
27. 4. 2019 10–16 hodin, Babič-
čino údolí, Ratibořice. Benefi t 
na vstupu pro RP a SP.
www.centrumrozvoje.eu

Trutnov – Město 
Draka
3.–4. 5. 2019, Trutnov
www.trutnovmestodraka.cz

Nábřeží gurmánů 
aneb Chuť jara
4. 5. 2019 od 10 hodin, Hradec 
Králové, Náplavka 
www.facebook.com/
events/417980122067716

Dětský den s fotbalo-
vým svazem Malšo-
vice
8. 5. 2019 od 13 hodin, Hradec 
Králové

Orlice Family Cup 
2019
11. 5. 2019 od 10 hodin, Hradec 
Králové, venkovní areál Orlice 
park shopping, nenáročné rodin-
né běhy a doprovodný program, 
charitativní akce.
www.butterfly-aid.cz/projekty

Den rodiny
12. 5. 2019 od 10 hodin, Hradec 
Králové
www.hradecko.eu

Gladiator Race Cha-
llenge – Dětský den
17. 5. 2019, Hradec Králové, OC 
Futurum, dopolední program 
určený ZŠ, odpolední veřejnosti
18. 5. 2019, závod v dětské 
i dospělé kategorii
www.gladiatorrace.cz

Nábřeží řemeslníků
18. 5. 2019, Hradec Králové, 
Tylovo nábřeží, bohatý program 
pro širokou veřejnost, benefi t 
pro RP i SP.
www.dobredivadlo.cz

Helicoptershow
18. 5. 2019 od 10 hodin, Hradec 
Králové, letiště, benefi t na 
vstupu pro RP, SP
www.helicoptershow.cz

Ples princů a princezen
19. 5. 2019, Zámek Karlova 
Koruna, Chlumec nad Cidlinou, 
benefi t na vstupu pro RP
www.karlovakoruna-zamek.cz

Pohádková stezka
25. 5. 2019 od 9 hodin, Vysokov 
u Náchoda, benefi t na vstupu 
pro RP
www.vysokov.cz 

Putování za Perníko-
vou chaloupkou
26. 5. 2019, Hradec Králové, 
městské lesy

Dětský den s měst-
skou policií
29. 5. 2019 v dopoledních ho-
dinách, Hradec Králové, Tylovo 
nábřeží
www.hradeckralove.org

Květinový den
31. 5. 2019 v odpoledních hodi-
nách, Náchod, MC Hopsáček
www.hopsacek.cz

Děti patří do chlívku 
– Dětský den
1. 6. 2019 od 10 hodin, Deštné 
v Orlických horách, Penzion 
Kozí chlívek
www.kozichlivek.cz

Poklad na Stříbrném 
rybníku
1. 6. 2019 od 14 hodin, Hradec 
Králové, areál kempu Stříbrný 
rybník
www.stribrnyrybnik.cz

Jam Rock
6.–8. 6. 2019, Žamberk, areál 
letiště, dětská zóna Rodinných 
pasů v pátek od 15 hodin 
a v sobotu od 11 hodin. Benefi t 
na vstupu pro RP i SP
www.jamrock.cz

Den vody
7. 6. 2019, Hradec Králové
www.hradeckralove.org
www.lealea.cz

Seniorská olympiáda
14. 6. 2019, Náchod, atletický 
stadion
www.mestonachod.cz

Adrenalin den
15. 6. 2019, Deštné v Orlických 
horách
www.lanovyparkdestne.cz

Den s Policií ČR
červen 2019, Hradec Králové, 
Třebeš
www.hradeckrakove.org

Den s Rodinnými pasy 
v lanovém parku
22. 6. 2019, Hradec Králové, 

benefi t na vstupu pro RP
www.lanovyparkhradec.cz

Slavnosti koní
30. 6. 2019, Hospital Kuks 
a okolí, benefi t na vstupu pro 
RP a SP
www.slavnostikonikuks.cz

Food festival 
Hořice
13. 7. 2019, Hořice
www.facebook.com/
events/251016492350441

Mezinárodní 
folklórní festival
14.–18. 8. 2019, Červený 
Kostelec, benefi t na vstupu 
pro RP a SP
www.folklorck.cz

Sobotecký jarmark
24. 8. 2019, Sobotka
www.sobotecky-jarmark.cz

Den s Rodinnými 
pasy v lanovém parku
25. 8. 2019, Hradec Králové, 
benefi t na vstupu pro RP
www.lanovyparkhradec.cz

CIAF 2019
31. 8. – 1. 9. 2019, Hradec 
Králové, letiště
www.airshow.cz

Gladiator Race
1. 9. 2019, Josefov, sleva 
na Kids race pro RP
www.sportvisio.cz
www.gladiatorrace.cz

City Jam
3. 9. 2019, Hradec Králové, 
Moravské Předměstí
www.salinger.cz/modry_pomeranc

Náchodské kuronské 
slavnosti

7. 9. 2019, Náchod, zámek 
www.mestonachod.cz

Den pěstounství
8. 9. 2019, Dvůr Králové nad 
Labem

Jičín město 
pohádky
11.–15. 9. 2019, Jičín
www.pohadka.cz

Svátek seniorů
19. 9. 2019, Hradec Králové, 
Pivovarské náměstí
www.kr-kralovehradecky.cz

Nábřeží gurmánů 
a chilli festival
21. 9. 2019, Hradec Králové, 
Náplavka
www.butterfly-aid.cz

Třebešské posvícení
21. 9. 2019, Hradec Králové, 
Třebeš
www.hradeckralove.org

Hradecký koštýř
28. 9. 2019, Hradec Králové, 
Žižkovy sady a Severní Terasy, 
benefi t na vstupu pro RP
www.hradecko.eu

Den s úsměvem
6. 10. 2019, Hradec Králové, 
Tylovo nábřeží
www.salinger.cz

Otevření zimní 
lyžařské sezóny
Sedloňov v Orlických horách, 
prosinec, lyžařská školička 
pro RP zdarma
www.snowbear.cz

* změna termínů a programu vyhrazena

P Ř E H L E D  A K C Í2019
Vážení čtenáři, 
přinášíme vám přehled společenských, kulturních, sportovních a dalších akcí pro širokou veřejnost, zaměřených 
především na rodiny s dětmi. Na většině z nich můžete navštívit stánek Rodinných pasů, kde vám poskytneme in-
formace a možnost registrace do projektu. Každá akce nabízí dětem spoustu zábavy v rámci našeho doprovodného 
programu. Užívejte si volný čas společně se svými blízkými, objevujte nová místa a radujte se ze vzájemné společ-
nosti a blízkosti. Na většinu těchto akcí vám zašleme speciální pozvánku, zaregistrujte si proto emailovou adresu 
pro odběr novinek, sledujte Čendovinky a žádná akce vám už neuteče.  Těšíme se na shledání s vámi!


