
Oblastní muzeum v Litoměřicích, p.o. 
Adresa: Dlouhá 173, 412 01 Litoměřice 
Telefon: 416731339 
Email: Stibrova.Eva@seznam.cz 
Web: http://www.muzeumlitomerice.cz 
Popis činnosti:  
Stálá expozice Oblastního muzea obsahuje geologický vývoj regionu Litoměřicko, 
nejvýznamnější archeologické nálezy, historii regionu od raného středověku do roku 1945, 
specializace - levínská keramika, rybolov na Labi. Součást prohlídky muzea tvoří i mutační 
výstavy a zvlášť je možné navštívit Máchovu světničku v Litoměřicích. 
Slevy:  
100% pro 1 dítě na vstup do muzea 
 

Rekreační areál Jirkov Červený Hrádek 
Adresa: Chomutovská ulice, 431 11 Jirkov 
Telefon: 733 124 310  
Email: koupaliste@psjirkov.cz 
Web: http://www.psjirkov.cz 
Popis činnosti:  
Autokemp s koupalištěm se nachází na východním okraji města Jirkov s výhledem na kopce 
Krušných ho a zámek Červený Hrádek. Kemp nabízí k ubytování 4 typy chatek (celkem 17). 
Velká chata s WC, sprchou, kuchyňskou linkou a ledničkou je za cenu 900,-, velká chata bez 
sprchy, pouze s WC, kuchyňskou linkou a ledničkou je za cenu 800,-. Malá chata s WC, 
sprchou, kuchyňskou linkou a ledničkou je za 800,- a malá chata bez sprchy, pouze s WC, 
kuchyňskou linkou a ledničkou je za cenu 700,- Kč. Možnost parkování u chaty, možnost pro 
karavany (cca20) s el. přípojkou a stany. Provozní doba květen - září, dle klimatických 
podmínek. 
Slevy:  
5% na ubytování v chatkách 
 

Školící středisko Bernava 
Adresa: Zákoutí 52, 430 01 Blatno 
Telefon: 474 699 450 
Email: bernava@psjirkov.cz 
Web: http://www.psjirkov.cz 
Popis činnosti:  
Tato rekreační chata se nachází v obci Zákoutí- Bernov (cca 5 minut od Mezihoří autem),  
u autobusové zastávky v obci Zákoutí směrem doprava do kopce, u křížku doleva a stále 
nahoru. 

- rekreační a školící středisko Podniku služeb Jirkov s.r.o. 
- kapacita k ubytování 22 lůžek + 2 přistýlky. Cena 220,- Kč/noc, 
- kapacita turistické ubytovny 10 lůžek. Cena 110,- Kč/noc. Ubytovna bez přikrývek, 

nutno si přinést vlastní. 
- vhodné pro školení,rodinné oslavy,svatby, cyklistiku a běžkaře ,víkendové či 

prázdninové pobyty 
Pro ubytované je k dispozici vybavená kuchyně, kde je možnost samostatného vaření. 
Je možné využití restaurace-bufet. Otevírací doba dle požadavků klientů. 
Slevy:  
5% na ubytování 
 



Sportlife centrum s.r.o. - hotel***, sportovní hotel ***, penzion, chaty, kemp 
Adresa: Lesní 1302/12, 408 01 Rumburk 
Telefon: 412 332 238 
Email: info@sportareal.cz 
Web: http://www.sportareal.cz 
Popis činnosti:  
Sportovní vyžití: Sportovní krytá hala (tenis, házená, badminton, florbal, fotbal, tenis, 
volejbal). Venkovní kurty (antuka - tenis, volejbal, nohejbal, plážový kurt), 4 bowlingové 
dráhy, 2 squashové kurty, sportovní automaty, šipky. 
Slevy:  
5% na ubytování 
 
Sportlife centrum, s.r.o. - sportovní krytá hala, venkovní sportoviště 
Adresa: Lesní 1302/12, 408 01 Rumburk 
Telefon: 412 332 238 
Email: info@sportareal.cz 
Web: http://www.sportareal.cz 
Popis činnosti:  
Sportovní vyžití: Sportovní krytá hala (tenis, házená, badminton, florbal, fotbal, tenis, 
volejbal). Venkovní kurty (antuka - tenis, volejbal, nohejbal, plážový kurt), 4 bowlingové 
dráhy, 2 squashové kurty, sportovní automaty, šipky. 
Slevy:  
10% na sportoviště 
 
Tkalcovna Anima 
Adresa: Rybniční ulice, 411 45 Úštěk 
Email: info@tkalcovna-anima.cz 
Web: http://www.tkalcovna-anima.cz 
Popis činnosti:  
Tkalcovna Anima je prostorem umělecko-řemeslné činnosti vztahující se zejména k 
tkalcovskému a příbuzným řemeslům. Současný provoz je převážně sezónní. 
Slevy:  
20% na aktivity, které provozuje a zároveň pořádá tkalcovna anima 
 
Braunstar s.p. - Rybářské potřeby 
Adresa: Moskevská 44, 400 01 Ústí nad Labem 
Telefon: 475 201 352 
Email: braunstar@volny.cz 
Web: http://www.braunstar.cz 
Popis činnosti:  
Prodej rybářských potřeb a příslušenství pro všechny způsoby rybolovu - mořský rybolov, 
kaprařina, plavaná, sumcařina, muškaření, feeder atd. Prodej na splátky. 
Slevy:  
10% na celý sortiment 



Městská knihovna Děčín, p. o. 
Email: reditel@dcknihovna.cz 
Web: http://www.dcknihovna.cz  
 
Popis činnosti:  
Městská knihovna Děčín je regionální knihovnou, která poskytuje celou řadu knihovnických a 
informačních služeb, pořádá kulturní akce, vzdělávací a jazykové kurzy, poskytuje pronájem 
sálů a učeben. 
 
Slevy:  
100% na vstup na výstavy a besedy pořádané knihovnou 
100% na prvoregistraci prvňáčků 
 
Pobočky: 

- Děčín 
Adresa: Raisova 3, 405 02 Děčín 
Telefon: 412 530 976 

- pobočka Bělá 
Adresa: Saská 103/34, 405 02 Děčín 

- pobočka Boletice 
Adresa: Vítězství 416, 407 11 Děčín 
Telefon: 412 548 723 

- pobočka Březiny 
Adresa: Březiny 590, 405 02 Děčín 

- pobočka Bynov 
Adresa: Jindřichova 337, 405 05 Děčín 

- pobočka Děčín I. 
Adresa: Tyršova 1, 405 02 Děčín 
Telefon: 412 517 058 

- pobočka Staré Město 
Adresa: ZŠ Březová, 405 02 Děčín 

- pobočka Želenice 
Adresa: ZŠ Děčín I, 405 02 Děčín 
 
Městská knihovna Varnsdorf 
Adresa: Otáhalova 1260, 407 47 Varnsdorf 
Telefon: 412 372 678 
Email: info@mkvdf.cz 
Web: http://www.mkvdf.cz 
Popis činnosti:  
Městská knihovna sídlí od 1.6.2009 v nově zrekonstruované budově. Navštivte naše oddělení 
pro dospělé čtenáře, dětské a hudební oddělení, studovnu s 6 internetovými pracovišti, 
příjemnou studovnu a také naše kulturní a vzdělávací akce a výstavy. 
Slevy:  
100% na prvoregistraci prvňáčků 
100% na vstup na výstavy a besedy pořádané knihovnou 
 


