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U NÁS SE ROZHODNĚ
NUDIT NEBUDETE :)

Vítejte v Děčíně

Zvítězí u celé rodiny!
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Chotovice

Volkswagen Polo Maraton Edition.
Získat výjimečně vybavený vůz Volkswagen Golf, Golf Variant, Golf Sportsvan nebo
Polo z řady Maraton Edition to je výhra pro celou rodinu. Díky výhodnému financování
od Volkswagen Financial Services získáte sadu zimních kol a komplexní pojištění
včetně připojištění GAP. Pří výkupu starého vozu na protiúčet v programu
Das WeltAuto navíc ušetříte 25 000 Kč.

TIP
PRO VÁS

VČETNĚ SADY ZIMNÍCH KOL

Rozběhněte se k nejbližšímu autorizovanému prodejci, třeba s celou rodinou
a vyberte si svého šampiona z nabídky Volkswagen Maraton Edition.

Akční nabídka platí do vyprodání zásob. Vzorový příklad úvěru na vůz Polo Maraton Edition 1,0 v ceně 317 900 Kč, splátka předem 158 950 Kč (50 %), výše úvěru 158 950 Kč, poplatky
za uzavření a vedení smlouvy 0 Kč, celkové platby za úvěr 314 562 Kč, celkové platby za úvěr vč. pojištění 367 800 Kč, RPSN vč. pojištění 14,828 %, délka úvěru 60 měsíců, poslední
nerovnoměrná splátka 190 740 Kč, měsíční splátka úvěru 2 064 Kč, měsíční splátka úvěru vč. pojištění 2 951 Kč, úroková sazba p. a. 4,99 %. Pojištění obsahuje značkové TOP Volkswagen
havarijní pojištění s nadstandardním krytím vč. pojištění GAP (5% spoluúčast) a povinné ručení s uznáním bonusů za bezeškodní průběh dosavadních pojištění (60 měsíců). Tato indikativní
nabídka není nabídkou ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a jejím přijetím nevzniká mezi společností ŠkoFIN s.r.o. a druhou stranou závazkový vztah.
Kombinovaná spotřeba a emise CO2: 4,3–6,0 l/100km, 102–139g/km. Vyobrazení vozu je ilustrativní a vůz může obsahovat prvky příplatkové výbavy.

Autorizovaný prodejce Volkswagen Gerhard Horejsek a spol., s.r.o.
Oblouková 1444/11, 405 01 Děčín, tel.: 412 589 916
www.auto-horejsek.cz

INZERCE

"VÍCE ZÁŽITKŮ
ZA MÉNĚ PENĚZ"
Žádejte v turistických
informačních centrech
města Děčín
Kontakty na informační centra naleznete na
zadní straně časopisu.

NESMÍ CHYBĚT VE VAŠÍ TURISTICKÉ KAPSE :)
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Do Děčína za
adrenalinovými zážitky

Cyklopůjčovna

Že chcete do sedla a nemáte kolo? Žádný problém.
Děčínská CYKLOPUJCOVNA.COM vybaví každého
díky nepřebernému množství kol v nabídce. Nebo
zkuste koloběžku, třeba v ní najdete zapomenutou
lásku z dětství.

Do Děčína se jezdí čím dál tím více za božím
outdoorem a adrenalinovými aktivitami.
Přijeďte se o tom přesvědčit na vlastní kůži.

PŮJČOVNA KOL, KOLOBĚŽEK A FERRATOVÝCH SETŮ.

DĚČÍN NABÍZÍ DOKONALÉ PŘÍRODNÍ PODMÍNKY PRO
PROVOZOVÁNÍ VĚTŠINY VENKOVNÍCH AKTIVIT,
A TAK NIKOHO NEPŘEKVAPÍ, ŽE DĚČÍNSKO JE RODIŠTĚM
MNOHA VÝZNAMNÝCH OSOBNOSTÍ SVĚTA OUTDOOROVÝCH
SPORTŮ.

info@cyklopujcovna.com | +420 739 561 932
PO - NE 9:00 - 19:00

Nordic Walking
Vodáctví

Když jsme u té vody, nebyla by škoda neskombinovat kolo s plavbou? Byla, to je jisté. Taková plavba
na raftu je ideálním zážitkem pro rodiny nebo prima partičky a kdo chce mít na vodě „pevnou půdu
pod nohama“, upřednostní výletní loď. Každopádně
spojit plavbu s následnou projížďkou na kole je
náš tajný tip a místní cestovka Enthusia vám tento
zážitek zprostředkuje 7 dní v týdnu.

Krušnohorská magistrála

Kola, kolečka

Pokud jste příznivci kol a všeho, co se točí, tak
Děčín je ta správná volba. Nezaskočíte ho svými
nároky na terén a podmínky. Chcete na příjemnou projížďku? Labská cyklostezka je pro vás tím
pravým cílem. Z Děčína se zařízne hluboko do
skalního kaňonu na březích řeky Labe a dovede
vás podél bizarně rozeklaných skal až do kouzelného Českosaského Švýcarska anebo až k Severnímu
moři. Proti proudu se zase cyklostezka vlní neuvěřitelně zelenými kopci Českého středohoří
a vede vás tak krajem dávno vyhaslých sopek.
Když se zapomenete, dojedete po několika dnech
až k prameni Labe.

PŘÍRODA, KULTURA,
GASTRONOMIE, ZÁŽITKY,
AKTIVNĚ V ČECHÁCH
info@enthusia.cz
+ 420 724 006 865
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Zdá se vám cesta na kole podél Labe příliš rovná?
Tak se z Děčína vydejte poznávat Krušnohoří po
Krušnohorské magistrále. Ohromí vás svými výhledy pěkně z ptačí perspektivy na krajinu rozprostírající se hluboko v české kotlině. Cyklotrasa se klikatí
přes česko-německou hranici, a tak vám zpestří
cestu i o poznávání sousedních kultur. A tip jen
a jen pro vás. Magistrála spojuje nejvýše položené
české město Boží Dar s nejníže položeným Hřenskem.

Via Ferrata a lezení

A jdeme na opravdový adrenalin. Skalní stěny, věže
a celá skalní města Děčínska jsou místem, kde
se zrodila nejedna horolezecká legenda. Labský
kaňon je obdivován po celém světě pro obtížnost
horolezeckých cest i svoji dechberoucí přírodní
krásu. A není potřeba chodit daleko, abyste si
přitažlivost skal vyzkoušeli. Stačí, abyste vystoupali na děčínskou Pastýřskou stěnu Via Ferratou.
Tento nejrozsáhlejší ferratový park v Česku si díky
rozmanitosti cest užijí jak zkušení světoběžníci, tak
i začátečníci a rodiny s dětmi. Starosti o správnou výbavu pusťte z hlavy. Půjčí vám ji přímo pod
ferratou specialisté z CYKLOPUJCOVNA.COM.
Zaškolí vás a poradí i s výběrem cest. Na stejné
adrese pro vás má CK Enthusia i instruktory jako
příjemný doprovod, když se sami necítíte na výšky.
Zeptejte se jich, budete překvapeni, jak fajn je lézt
se zkušeným parťákem.

Pro všechen ten vyplavený adrenalin nezapomeňme na turistiku. Síť značených stezek připravených
pro nordic walking najdete na Pastýřské stěně.
Labské pískovce jsou protkány značenými turistickými cestami, které vedou k horám Děčínska,
jejichž vrcholky jsou často korunovány rozhlednami s božským výhledem na Českosaské Švýcarsko,
České středohoří, hory Krušné, Lužické či Jizerské.

Kemping

Je vám už teď jasné, že nemáte šanci si vše vychutnat v jednom dni? Máte úplnou pravdu. Do Děčína
přijet na pouhý den by vás mohlo brzy mrzet. Díky
širokému výběru místních hotelů a pensionů máte
o kvalitní ubytování už předem postaráno. Ale
k outdooru patří neodmyslitelně kempování, protože po dni na kole, ve skalách či na vodě je přeci fajn
podělit se třeba u děčínského pivka o nabyté zážitky. Netradiční „urban“ Kemp a Cyklostop Děčín
je díky své poloze v zeleni nedaleko středu města
ideálním výchozím bodem pro všechny outdoorové
aktivity a jejich příznivce.

Volné ježdění a traily

Stále se vám zdá horská cyklomagistrála příliš
nenáročná a vyznáváte volné ježdění a traily? Jste
tu více než správně. Děčínský Sněžník i Labský
kaňon je protkán těmi nejúžasnějšími stezkami pro
milovníky a milovnice horských kol a fandy enduro
ježdění. Lokální rideři z cestovky Enthusia vás provedou svými nejoblíbenějšími trasami. Zkuste je
a užijte si den se stejně posedlými jezdci.

FERRATOVÁ STĚNA NABÍZÍ AŽ
15 VÝSTUPOVÝCH CEST VČETNĚ
VISUTÉHO MOSTU.

Polabí (pro některé navigace Rytířská)
405 02 Děčín - Staré Město
recepce@kempdecin.cz | +420 774 262 111
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Za místním hřbitovem cesta sestoupí do údolíčka
k rozcestí Nad Loubím, kde trasu přetíná zelená
turistická značka. O kus dál začnete stoupat zalesněným terénem až na hranu pískovcové terasy nad
řekou. Dostanete se na místo, které se jmenuje
Spálenisko, zde si vychutnáte pohled na Prostřed-

Nejkrásnější výhledy
do kaňonu Labe

ITINERÁŘ

Děčín - konečná stanice MHD – Stoličná hora 1 km - Labská vyhlídka 2 km
- Nad Loubím, rozcestí 4 km - Spálenisko, vyhlídka 5 km – Růžový hřeben,
vyhlídka 6 km - Belvedér 11,5 km – Labská Stráň 12 km – údolí Suché
Kamenice 14,5 km – Suchá Kamenice, ústí 17 km – Hřensko, nábřeží 18 km

7h
přibližný čas výletu
i s obědem

Jízdní řád lodi
www.labskaplavebni.cz
Přívoz Hřensko – Schöna
www.hrensko.cz
(vlakem zpět Schöna - Děčín)

434
Jízdní řád BUS LINE
www.kr-ustecky.cz
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Na cestu se vydejte od konečné stanice městské hromadné dopravy
č. 1, 7 (Lužická ulice) po červené turistické značce. Vystoupáte pohodlnou
kamennou cestou na vyhlídkovou
plošinu Stoličné hory s pískovcovým
obeliskem. Plošina otevírá překrásný
pohled na město a Labský kaňon. Po
červené turistické značce pokračujte
dál po hřebeni kopce. Po krátké odbočce se můžete rozhlédnout ze Sněžnické vyhlídky. Naše trasa pokračuje
dále po příjemné cestě až k vyhlídkovému pavilonu Labská stráž. Odtud
nás vede červená značka dále nad
hlubokým údolím Loubského potoka,
odkud můžete vidět protilehlé pískovcové stěny a věže. Klesající cesta vás
zavede až k okraji obce Ludvíkovice.

ní Žleb. Dále pokračujte zalesněným svahem až
k rozcestí Růžový hřeben. Na stejnojmennou vyhlídku vás dovede 300 m dlouhá odbočka. Skalní stěna
s četnými pískovcovými věžemi nabízí skvostný pohled z ptačí perspektivy. Vyhlídková plošina, zvaná
Růžová vyhlídka, je opatřena zábradlím a lavičkou.
Za odbočkou vás červená značka povede bez výškových rozdílů lesem po pohodlné cestě. Asi po
1 100 m odbočuje na pěšinu vpravo k rozcestí Pod
Kamenským vrchem. Pokud máte zájem, můžete si
udělat po zelené značce zacházku do obce Bynovec nebo pokračovat dále po červené.
Cesta projde lesem a vyvede vás až na okraj pláně
nad obcí Labská Stráň. Do obce zatím neodbočujte, ale vydejte se rovně podél zahrádek k nejstarší
upravené vyhlídce Českého Švýcarska Belvedér.
Od Belvedéru se vraťte malý kus cesty k červené
značce a pokračujte do obce Labská Stráň. Až
opustíte obec, červená značka se začne stáčet vlevo a klesá do údolí Suché Kamenice, romantického
skalního kaňonu.
Cesta vás dovede až k silnici. Po silnici nad pravým
břehem Labe dojdete za 25 minut ke stanici autobusů a lodí na labském nábřeží ve Hřensku, odkud
se vrátíte do Děčína.
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Děčínský
zámek

...v letech 1932 – 1991 zámek sloužil
jako vojenská kasárna a obyvatelům
města i turistům byl nepřístupný?
Od roku 1968 zde pobývala sovětská
armáda. Její odchod a následná postupná obnova zdevastovaného areálu je největším investičním projektem
města Děčín po roce 1989.

OTEVÍRACÍ DOBA

PO - NE
9.00 - 17.00

...pod zámeckou skálou je jediná řetězová lávka v České republice, která
stojí na svém původním místě? Byla
vybudována v letech 1830 – 1831.

(V době prázdnin otevřeno do 18.00)

KOMPLETNÍ
ZÁMECKÉ
INFO

FRANZ THUN

Víte, že ...
...děčínský zámek patří mezi nejstarší
památkové objekty v České republice?
První písemné zmínky o děčínské provincii pocházejí již z roku 993, záznam
o samotném dřevěném hradišti je
z roku 1128.
...poslední majitelé zámku, rod Thun –
Hohenstein, patřili mezi nejvýznamnější
rody rakousko – uherské monarchie?
Členové rodiny pravidelně zastávali nejvyšší politické posty – František Thun
se na konci 19. století stal dokonce
premiérem rakouské vlády.
...zámek pravidelně navštěvovaly významné osobnosti? Například Fryderyk
Chopin zde zkomponoval tzv. Děčínský
valčík. Mezi největší zajímavosti ovšem
řadíme návštěvu mladičké císařovny
Sissi, která si tu spolu se svým manželem Františkem Josefem I. odbyla svou
první panovnickou povinnost.
...zde byl původně umístěn jeden z nejslavnějších obrazů německého romantismu – Kříž v horách neboli Děčínský
oltář od Caspara Davida Friedricha?
Dnes je obraz perlou oddělení nových
mistrů v drážďanské galerii.
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...rodina Thunů shromáždila jednu
z největších knihoven v Čechách?
Obsahovala přes 70 000 svazků. Mezi
nimi i cenné prameny k českým dějinám, které sem jezdil studovat
i nejvýznamnější český historik František Palacký.
...přístupová cesta na zámek, tzv.
Dlouhá jízda, je architektonickým
unikátem v celoevropském měřítku?
Její skutečná délka (292 m) je ještě
umocněna použitím optických iluzí,
které dodnes v návštěvnících vzbuzují
impozantní a majestátní dojem.

Zámek Děčín má
přístupné prohlídkové trasy celoročně,
a to včetně pondělí.
Můžete navštívit
3 prohlídkové okruhy. Během letních
prázdnin i zážitkové
prohlídky pro rodiny
s dětmi, dvě stálé
výstavy a další společenské akce.

www.zamekdecin.cz

...růžová zahrada patřila mezi nejvýznamnější rosária v celé monarchii?
Pěstovalo se zde celkem 87 druhů
růží.
...zámek patří se svými 150 pokoji
mezi největší v České republice? Část
z nich je návštěvníkům zpřístupněna
v rámci prohlídkových tras,
v další části můžete navštívit muzejní
expozice. Část zámku využívá pro své
potřeby také Státní okresní archiv.
...děčínský zámek se stává nejnavštěvovanějším zámkem na severu Čech?
Každoročně si z nabídky prohlídkových tras, zážitkových okruhů,
koncertů, divadelních představení
v zámeckých zahradách a dalších
společenských akcí vybere více než
50 tisíc návštěvníků.

...po sarajevském atentátu se zámek
stal útočištěm dětí následníka rakousko – uherského trůnu Františka
Ferdinanda d´Este - Žofie, Ernsta
a Maximiliána? Kníže Jaroslav Thun
byl coby arcivévodův švagr ustanoven
opatrovníkem jeho osiřelých dětí.
...roku 1852 na jižních zahradách, poprvé na kontinentální Evropě, vykvetl
největší leknín světa – Viktorie královská? Dále také zahrady prosluly svými
mimořádnými sbírkami orchidejí,
kamélií, azalek a rhododendronů.

/zamekdecin
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Zoologická
zahrada Děčín

„U nás medvědy krmíme veškerou
sezónní nabídkou ovoce a zeleniny,
dostávají pečivo, maso jak syrové, tak
vařené, ryby, drůbež a vaří se jim
i sladká rýže, nebo těstoviny s masem,
aby měli jídelníček co nejpestřejší,“
vysvětluje ošetřovatel Petr Haberland.

Rozhodli jste se trávit dovolenou
na Děčínsku? Pak na seznamu
míst, která byste měli navštívit,
rozhodně nesmí chybět děčínská
zoologická zahrada.
Nejenže tu jako v jediné české zoo najdete
medvědy grizzly, ale dýchne tu na vás i příjemná
rodinná atmosféra. Zoo Děčín je čtvrtou nejstarší
zoologickou zahradou v České republice.
A i když co do velikosti patří k menším zahradám,
je návštěvníky hodnocena jako jedna z nejhezčích.

PETR HABERLAND

Propagační video
Zoo Děčín:

Do zoo není povolen vstup se psy
a jinými domácími mazlíčky. Výjimku tvoří pouze asistenční psi.

O Zoo Děčín…

Zoo Děčín hospodaří na zhruba 6 hektarech plochy v příjemném prostředí lesoparku na Pastýřské
stěně. Zaměřuje se především na chov ohrožených
a méně známých druhů zvířat. Na jednom místě tu
máte možnost poznat téměř 400 zvířat ve
150 druzích. Největší chloubou jsou medvědi grizzly, jejichž chovu se Zoo Děčín věnuje jako jediná
česká zoologická zahrada, a to již od roku 1983.
Setkáte se zde ale i s dalšími zajímavými živočichy:
takinem indickým, prasetem visajanským, levhartem obláčkovým, lamou vikuňou, kozorožcem
kavkazským, margayem, vlkem hřivnatým
i eurasijským, makakem chocholatým, ursonem
kanadským, mravenečníkem velkým, klokanem
rudokrkým, kočkou rybářskou, tapírem jihoamerickým a spoustou dalších. Novinkou z poslední doby
jsou vydry říční. Oblíbenými expozicemi jsou: Ptačí
dům, Expozice fauny Českosaského Švýcarska
a Expozice Rajské ostrovy, kterou návštěvníci
najdou v centru města, cca 700 m od zoo. Tato
unikátní expozice představuje faunu několika
geografických oblastí od korálového útesu, přes
mangrovové pobřeží po pouště. Se vstupenkou ze
Zoo Děčín je možné Rajské ostrovy navštívit zdarma (platí pouze v den zakoupení vstupenky). Zoo
Děčín je otevřena denně po celý rok.
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Medvěd grizzly
od roku
1983

Medvědi grizzly…

Medvědi grizzly patří k děčínské zoo již od roku
1983. V tomto roce sem byl ze Zoo Lipsko dovezen mladý pár jménem Siegfried a Helga. Samec
Siegfried, kterému začali později ošetřovatelé říkat
Míša, byl tehdy roční a jeho partnerka Helga o rok
starší. Původně našli domov v nepříliš prostorné
expozici, která nyní patří ursonům kanadským
a psounům prériovým. Po čtrnácti letech, v roce
1997, se ale pro tento pár podařilo vybudovat
krásnou prostornou přírodní expozici, která plně
vyhovuje nárokům chovu těchto mohutných zvířat.
Svou krásou, mohutností a zdánlivě mírumilovným
vzhledem si medvědi grizzly od návštěvníků děčínské zoo vysloužili titul nejoblíbenějších zvířat v zoo.
V roce 1994 dokonce získali čestné místo
v novém logu zoo.

Medvěd grizzly je severoamerický poddruh medvěda hnědého. Ač si většina lidí myslí, že je medvěd
jako šelma masožravec, není to pravda. Medvěd je
všežravec. Až dvě třetiny jeho potravy tvoří složka
rostlinná, ať už jsou to nejrůznější plody a bobule,
ale i tráva, listí nebo třeba hlízy a kořínky, které
vyhrabává ze země. Ze složky živočišné je schopný
spotřebovat skoro vše, co v přírodě nalezne, od
larev hmyzu, které vyhrabává z pod kamení, nebo
kůry stromů, přes drobné obratlovce, jako jsou
myši a žáby, až po velké savce. Medvěd je schopný
na kratší vzdálenost vyvinout rychlost až 40 km
v hodině, takže pokud natrefí na oslabeného soba
nebo jelena, tak i toho je schopný dohnat, strhnout
a sežrat. Nepohrdne ale ani zdechlinou, takže
v oblastech, kde žije, zastává funkci takzvané zdravotní policie, kdy odklízí potenciálně nebezpečné
zbytky mrtvých těl. Složení potravy se
u medvěda výrazně liší během sezóny, na jaře se
hodně pase na rašící trávě, kdežto na podzim, když
táhnou lososi, žere několik týdnů jen rybí maso. Na
podzim musí nabrat až čtvrtinu své váhy do tukového hrbolu na hřbetě, aby bez komplikací přečkal
celé období zimního spánku.

Návštěvníci se často ptají, jak je to u medvědů se
zimním spánkem. „Naši medvědi v zimě pravým
zimním spánkem nespí. Nemají na to dostatečný
klid a navíc dostávají i přes zimu pravidelně krmení. Pokud není extrémní mráz, nebo hustě nesněží,
můžou je návštěvníci vidět venku ve výběhu,
ale není to pravidlem. Necháváme na nich, jestli
se jim ven chce, nebo ne. Pokud nemají zájem,
necháváme je odpočívat i vzhledem k tomu, že se
jedná o starší zvířata, která potřebují více klidu,“
doplnil ošetřovatel.
Samici Helze je 34 let a samci Míšovi je 33 let. Na
medvědy grizzly je to už velmi požehnaný věk.
V přírodě se medvědi dožívají přibližně 30 let,
v zajetí kolem pětatřiceti. Během svého života
v zoo odchovali 2x mláďata, jednou dvojčata
a jednou dokonce trojčata. Teď už mít mláďata
nemohou, jednak kvůli vysokému věku, ale hlavně
proto, že je samec vykastrovaný. Vzhledem ke
kastraci je Míša poněkud obézní, hmotnost samců ve volné přírodě dosahuje cca 450 kg. Míša má
odhadem asi 550 kg, což se taky podepsalo na
jeho pohybových schopnostech. Spoustu času
tráví v bazéně, kde ho voda nadnáší a ulevuje mu
od problémů.

V současné době je Míša s Helgou
jediným zástupcem tohoto krásného
medvědího druhu v České republice
a nesetkáte se s ním ani na Slovensku.

Otevírací doba PO - NE
Hlavní sezóna (květen – srpen)
8.00 – 19.00
Vedlejší sezóna (září, říjen, březen, duben)
8.00 – 18.00
Zimní sezóna (listopad - únor)
8.00 – 16.00
www.zoodecin.cz | www.rajskeostrovy.cz
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Za historií do
oblastního muzea
Starý potápěčský skafandr,
historická plavidla, pozůstatky
původních obyvatel...
Přímo v centru města Děčína na každého obyvatele či turistu dýchne kus historie nejen města, ale
především labské plavby, jejíž vývoj mapuje jako
jediné v České republice právě Oblastní muzeum
v Děčíně, příspěvková organizace Ústeckého kraje.
Bohaté a vzácné sbírky jsou umístěny v historické
budově bývalého loveckého zámečku Thun- Hohensteinů z 1. poloviny 18. století.

Vývoj lodní dopravy na Labi

Hlavní expozicí děčínského muzea je Vývoj lodní
dopravy na Labi, která byla otevřena již v roce
1969, tedy v roce, kdy muzeum jako jediné na
našem území získalo specializaci v oblasti historie
lodní dopravy po celém toku Labe. Proto také muzeum disponuje jednou z největších knihoven

Muzejní expozice na
děčínském zámku

o plavbě vůbec a vlastní i rozsáhlý fotoarchiv
plavidel, sbírku starých vodních map Labe a Vltavy,
obsáhlý soubor konstrukčních nákresů a plánů
a mnohé další reálie dokumentující tento specifický způsob dopravy a přepravy. Celou expozici doplňují nejen grafiky a fotografie s tematikou plavby,
ale i původní kormidelní kola či součásti lodních
strojů z nejrůznějších typů plavidel.
V loňském roce expozice prošla celkovou modernizací. Návštěvníci zde mají možnost zhlédnout desítky modelů plavidel od pravěkého monoxylu (loď
vytesaná z jednoho kusu kmene) až po současné
lodě brázdící řeku Labe přepravující náklad ve dne
i v noci pomocí nejmodernějších radarů.
Neodmyslitelnou součástí lodní expozice je i historický skafandr pro potápěče z počátku 20. století.

www.muzeumdc.cz

INFORMACE
O MUZEU:
Veškeré informace
o aktuálním dění v děčínském
muzeu si je možné přečíst na
webových stránkách
OTEVÍRACÍ DOBA
ÚT - NE
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00

Město na louce

Samozřejmostí je, že děčínské muzeum návštěvníky seznamuje i s nejstarší historií města. Expozice s názvem Město na louce dokumentuje
vznik města od jeho prvopočátků. Dokladem toho
jsou adjustované nálezy objevené odborníky při
archeologickém výzkumu v 80. letech 20. století
na Mariánské louce, díky nimž se podařilo zmapovat historii osídlení v této lokalitě. K vidění jsou
středověké keramické střepy, kosterní pozůstatky
či ukázky drobných kovových předmětů a mnoho
jiných zajímavostí z nejstarší historie Děčína.

Děčín v proměnách doby

K historii města se váže i výstava srovnávacích
fotografií Děčín v proměnách doby. Snímky dokumentují rozdíl podoby jednotlivých částí města,
ulic či konkrétních budov na historických fotografiích v porovnání se současností.

Ptactvo Děčínska

Stálá expozice Ptactvo Děčínska poukazuje na
rozmanitost ptačích druhů Děčínska. V moderních
prosvětlených vitrínách návštěvníci nejen uvidí,
ale i uslyší nejznámější i méně známé okřídlence
našeho regionu. Zejména pro školní děti je zde
připraven také poznávací koutek s různými úkoly.

KERAMIKA KONEC
13. STOLETÍ
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Součástí Oblastního muzea v Děčíně je také
muzejní expozice v zrestaurovaných prostorech na
děčínském zámku. Chloubou je především Zámecká zbrojnice s ukázkami zbraní od pravěku po
2. světovou válku, včetně několika exemplářů z původní thunské sbírky. V zámecké zbrojnici mohou
návštěvníci kromě unikátních sbírkových předmětů obdivovat i původní výmalbu zdobící stěny
místnosti. Autorem maleb je pražský umělec Jan
Hoffmann, který se podílel na výmalbě i dalších
zámeckých prostor, mimo jiné ložnice, dámského
pokoje, kabinetu a odpočinkového pokoje komtesy. S jeho dílem se můžeme setkat už jen pouze
v Praze. Chloubou zbrojnice je i zrestaurovaný dřevěný záklopový strop, který byl původně s největší
pravděpodobností rovněž malovaný.
V dalších muzejních prostorách je k vidění expozice s názvem Umění baroka a Veduty Děčína
pocházející z muzejních sbírek. Expozici tvoří
ukázky především obrazů a plastik typických pro
období baroka.
V přízemí se nachází expozice Děčínský zámek
v proměnách staletí, dokumentující bohatou
historii zámku včetně jeho majitelů (pánů z Bünau,
Thun-Hohensteinů) až po odchod sovětských
vojsk.

Muzejní advent

V čase adventním každoročně muzeum také pořádá hojně navštěvovanou a oblíbenou pravidelnou
výstavu betlémů s výchovně vzdělávacím programem pro děti základních škol. Velkou oblibu si
získal i vánoční muzejní trh v komorním prostředí
muzejního nádvoří.
Kromě stálých expozic jsou v průběhu roku
v muzeu k vidění krátkodobé výstavy věnované místním umělcům či tematickým výstavám
z muzejních depozitářů. Mezi ně patří vzácné
předměty, které jsou po většinu času ukryté pod
muzejní ochranou a veřejnost tak má jedinečnou
příležitost si je prohlédnout. Například na letošní
rok 2017 muzejníci připravují jedinečnou výstavu
kuriozit z muzejních depozitářů. Výstavní prostory tak obohatí předměty jako mamutí kel či kočičí
mumie a jiné unikátní sbírkové předměty.
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Podmokelský
kecaný koláč
Nejtradičnější děčínskou sladkostí
je koláč s poeticky ukecaným
názvem. Na lahodném máslovém
kynutém těstě se střídají tři náplně
– tvarohová, maková a povidlová.

Droždí rozdrobíme do mísy, přidáme cukr, trochu
mouky, zalijeme mírně teplým mlékem, zamícháme, přikryjeme a na teplém místě necháme vyběhnout kvásek. Poté přidáme ostatní ingredience,
máslo nesmí být horké. Vypracujeme hladké tužší
těsto, které necháme přikryté na teplém místě
hodinu kynout.
Na vymaštěný plech s okrajem těsto rovnoměrně
rozprostřeme do tenké vrstvy, pracujeme prsty. Na
těsto klademe pomocí lžíce střídavě všechny tři
náplně. Pečeme ve středně vyhřáté troubě, až mají
okraje zlatavou barvu a „odlupují“ se od plechu.

Aquapark Děčín
Je jedním z nejmodernějších
rekreačně sportovních
komplexů s termální vodou
v České republice.

20 g droždí
1 lžíce krupicového cukru
150−200 ml mléka
200 g hladké mouky
175 g polohrubé mouky
100 g rozpuštěného másla
2 žloutky
špetka soli

Tvarohová náplň
500 g měkkého tvarohu
2 vanilkové cukry
1 žloutek

TVAROH SMÍCHÁME
S CUKREM A ŽLOUTKEM

Maková náplň
150 g mletého máku
100 g cukru
asi 200 ml mléka

180°

rum

MÁK S CUKREM KRÁTCE
SVAŘÍME V MLÉKU
V HUSTOU KAŠI,
OCHUTÍME RUMEM

Povidlová náplň

40 min.
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300 g švestkových povidel
trocha rumu

POVIDLA OCHUTÍME
TROCHOU RUMU

Krytá část Aquaparku Děčín nabízí 25m bazén,
dětský bazén, 3 tobogány, vodní hřib, divokou řeku,
dnový rošt, chrliče, dětskou říčku, masážní trysky,
2 whirpooly, dětské brouzdaliště, dětský koutek
a kavárnu. Dále zde naleznete wellness centrum –
sauny, klubovou saunu, masáže, solárium, tělocvičnu a spinning.
Ve venkovní části Aquaparku Děčín jsou k dispozici plavecké bazény 50 m, 25 m, nový nerezový
bazén s parametry pro vodní pólo a jámou s hloubkou 6 m, dále rekreační bazén, dětské brouzdaliště,
sportovní areál s nabídkou beachvolejbalu
a streetballu, občerstvení, dětský koutek a rozsáhlé travnaté plochy. Díky termální vodě je možno
využívat venkovní 25m bazén celoročně.

aquaparkdecin.cz
+420 412 704 211
info@dcsportovni.cz
Oblouková 1400/6 | 405 02 Děčín

Součástí areálu je
i sportovní ubytovna,
která nabízí ubytování pro sportovní oddíly a zájmové spolky.
Ubytovna je vhodná
jako zázemí k pořádání soustředění,
sportovních turnajů,
soutěží apod.
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Bylinky z Děčína
nesmí chybět
v žádné domácnosti
Prakticky žádné ráno si nedovedu
představit bez regionálních
výrobků Valdemara Grešíka.
K šálku čaje si namažu skvělou
marmeládu nebo okořením
bagetu. Pokud je mi ouvej, sáhnu
po bylinkách nebo nějakém tom
likéru. Valdemar Grešík kraluje ve
svém voňavém království
a neustále pro nás objevuje nové
chutě a to již od roku 1990. Od
prvopočátku se věnuje výrobě
bylinných a ovocných čajů, koření,
kapek, mastí, koupelí a dalších
potravinových doplňků. Rozhovor
s ním byl plný chutí a vůní…

Míchání bylinkových čajů v útulném krámečku se
proměnilo. Dnes jste jedním z hlavních výrobců
regionálních produktů v Děčíně. Váš sortiment se
neuvěřitelně rozšířil, od čajů, koření, marmelád,
likérů, moštů jste přešel také k pálenkám. Můžete
nám prozradit, co Vám osobně nejvíce chutná?

VALDEMAR
GREŠÍK
Valdemare, dnes je Vaše firma známá a čaje jsou
velmi oblíbené nejen v Čechách, ale i v zahraničí.
Ušel jste dlouhou cestu. Popište nám, prosím, co
stálo na úplném začátku. Byla to touha po kvalitě,
která zde velmi chyběla, nebo záliba v přírodě,
jistý druh životního stylu?
Ještě před revolucí jsem snil o malém krámku
s bylinkami, kde bych stál za pultem a míchal čajové směsi. To se mi opravdu splnilo, ale nakonec to
trochu přerostlo rámec krámečku. Původní záměr
nabízet co nejlepší kvalitu za příznivou cenu stále
udržujeme. Naším cílem není zaplavit trh tuctovými výrobky, ale těší nás nabízet dobré věci.
Specializujete se na bylinkové čaje. Ve Vašem
sortimentu si vybere opravdu každý. Nabízíte dokonce speciální Děčínskou směs, která by neměla
chybět v žádném čajovém šuplíku, pomáhá totiž
při nachlazení a navíc je opravdu moc dobrá, a jak
říkají naše děti, i kouzelná. Vždycky pozorují, jak
čaj mění svoji barvu.

www.gresik.cz

Ano, změnu barvy od modré do světle zelené způsobuje květ slézu. Často dostáváme dotazy, jestli
v čaji není nějaká chemie. Opravdu není, jsou tam
jenom samotné bylinky.
Děčínská směs, bylinkový čaj na dýchací cesty,
je v chladných zimních měsících, kdy kolem nás
řádí rýma a kašel, opravdu nepostradatelný. Je to
Váš nejprodávanější čaj? Máte i nějakého letního
favorita?
Děčínská směs je velmi populární a často si ji
kupují turisté, kteří mají rádi regionální produkty.
Poslední dobou si lidé zvykají pít v létě studené
ovocné čaje. Jako jedni z mála výrobců nabízíme
ovocné čaje i bez ibišku. Úplnou novinkou je čajová
směs Aronie s rakytníkem a jahodou, která se,
myslím, docela povedla.
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Pochutnám si rád na našem koření, které neobsahuje žádné umělé přísady, a z likérů pak na griotce,
která obsahuje více než 50 % šťávy z tmavých višní.
Věřím, že takovou jste ještě neochutnali.

Griotka je opravdu výborná. Sortiment máte
veliký, dlouhodobě funguje váš e-shop, máte ale
také řadu kamenných obchodů, kde si lidé mohou
vybrat z nepřeberného množství Vašich produktů. V Děčíně máte obchody hned tři. Je
v nich nějaký rozdíl? Kam byste návštěvníka města pozval nejraději?
V Podmoklech máme malou prodejnu u muzea,
která se specializuje hlavně na naše firemní výrobky. V Děčíně pak dva obchody poblíž sebe.
V jednom z nich je široký sortiment čajů, kávy
a přírodní kosmetiky, ve druhém pak kromě našich ovocných produktů ještě víno, delikatesy
a zdravá výživa.
Jste také velký děčínský patriot. V posledních
letech věnujete mnoho sil obnově zámku a jeho
okolí. Lhostejná Vám nejsou ani další místa ve
městě. Co je pro Vás hnacím motorem?
Děčín mám prostě rád, moje rodina zde žije už
od první republiky. Jenom hezké město dokáže
přitáhnout turisty, ve kterých vidím jeho budoucnost.

Kapitán není
jen námořník
Severní Čechy jsou místem
mnoha příběhů. Poutavých
a silných zároveň. Mnohé z nich
naleznete ve sklenici zlatavého
lahodného děčínského piva.

Pivovar
s restaurací Kapitán
OC Pivovar
Sofijská 2/3
405 02 Děčín 4
+420 777 577 918

Uprostřed města Děčín, kterému se říká Srdce
severu, stojí totiž pivovar. Zdejší sládci se
rozhodli obnovit jeho slávu a nalít tak trochu
radosti do melancholické atmosféry krajiny
Českosaského Švýcarska. A zdá se, že se jim to
daří. Jak? Znalci tvrdí, že prý jejich pivo vypráví
příběhy. Třeba ten o bujarém životě Maxmiliána z rodu Thunů, který pivovar vybudoval...
Taky že vás při pití světlé 11° Kapitána na jazyku nešimrají bublinky, ale obhroublé historky
šífáků. Námořníků, co se plaví po řekách.
A když se zrovna neplaví, strašlivě hřeší. A pijí.
Protože nechtějí být na suchu.

Vyzrálá piva laskavě hladí i vyprahlá hrdla
návštěvníků, kteří sem zabloudí, protože
špatně odbočí cestou do blízkých Drážďan. Ale od té doby se vracejí. Proč? Pro ty
příběhy přece!
Tak si je poslechněte. Voní mlhou, lesem,
pískovci, ale někdy i řekou, naftou a nenaplněnými sny.

www.
pivovarskarestaurace.com

Dejte si jich v Pivovarské restauraci, třeba
k domácím uzeninám a pečivu, pořádný
doušek. A nezapomeňte s sebou vzít někoho, kdo si poslechne váš vlastní příběh.
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Labská
plavební společnost
Vydejte se na jedinečnou plavbu
po Labi a užijte si nádherná
panoramata s výhledem na
přírodní dominanty, pevnosti,
hrady a zámky Českého
a Saského Švýcarska.

Do Königsteinu

KAŽDÝ DEN LODÍ!
PLUJTE S NÁMI.

Řeka Labe je od pradávna středobodem dění
v kraji, byla to významná dopravní tepna ze Saska
do Čech na solné vodní stezce již ve 12. století.
Mezi Děčínem a Pirnou tvoří hluboký meandrovitý
kaňon lemovaný romantickými pískovcovými skalami. Tento nejmohutnější pískovcový kaňon
v Evropě láká turisty na plavbu lodí více než 175 let,
kdy na trase do Drážďan vyplul parník Bohemia.
Plavba vás bude ve spojení se službami a atmosférou na palubě našich lodí bavit.

Königstein, jedna z největších horských pevností
v Evropě, leží uprostřed Labských pískovců na
stolové hoře nad stejnojmennou obcí. Ročně
sem zavítá kolem 800 tisíc návštěvníků a tento
jedinečný zážitek z návštěvy turistického cíle ve
spojení s plavbou romantickým Labským kaňonem nabízíme i v rámci našich programů. Skalní
pevnost Königstein nabízí zajímavý pohled do
česko-německé historie a jedinečnou vyhlídku na
skalní města, stolové hory a hrady Českosaského
Švýcarska. Mezi nejzajímavější budovy areálu patří
dům s nejhlubší německou studnou a technickým
zařízením na čerpání vody, nejstarší kostel v Sasku
a nejstarší dochovaná německá kasárna. I při této
plavbě budete mít dostatek času na prohlídku
pevnosti i malebného městečka.

Loď
v provozu
celoročně!

Do Drážďan

Historicky první plavbu na trase do Drážďan v roce
1841 si nenechal ujít ani slavný král pohádek Hans
Christian Andersen a zážitkem byl zcela okouzlen.
Plavba vás zaujme jedinečným výhledem na romantickou přírodu skalních kaňonů, malebné vinice a historické skvosty – Königstein, Pirna, Rathen,
Wehlen založené českými králi. Cestovatelský
zážitek příjemně doladí živá hudba a občerstvení.
Na lodi je k dispozici bar se širokou nabídkou nápojů a na všech palubách obsluhuje milý personál.
Průvodce je k dispozici i při prohlídce Drážďan. Po
celou dobu plavby můžete poslouchat zasvěcený
výklad, jehož oblíbenou částí jsou unikátní překvapivé informace k českým dějinám v okolí řeky,
o historii měst a hradů spojených s budovatelským
úsilím českých panovníků. Při zpáteční cestě zaujme také výklad o lodích a plavbě po Labi. Vhodné
pro všechny romantiky a lovce jedinečných fotek.

www.labskaplavebni.cz
Přístaviště
u Tyršova mostu
+420 777 037 379

V sezóně od dubna
do října pravidelně
podle jízdního řádu,
v ostatních měsících
při mimořádných
plavbách a na
objednávku

Do Míšně
a na zámek Moritzburg

Při plavbě z Děčína do Míšně absolvujete naši nejdelší plavební trasu, kdy vás čeká Labský kaňon,
proplutí středem Drážďan a saská vinařská stezka
až do Míšně. Zakotvíme v centru Míšně pod zámkem Albrechstburg. Město má jedinečně zachované historické jádro města a tzv. Markt, kde najdete
krásnou a nově zrestaurovanou radnici, kostel
s jak jinak než porcelánovou zvonkohrou. Dalším
bodem výletu je návštěva zámku Moritzburg,
kam Vás z Míšně odveze autobus. Natáčela se
zde nejoblíbenější česká pohádka Tři oříšky pro
Popelku. Prohlídku můžete absolvovat s místním
průvodcem. Pokud Vás zámecké interiéry nelákají,
můžete si zdarma prohlédnout barokní zahrady se
zámeckými rybníky. Po prohlídce zámku je zajištěn
návrat do ČR autobusem.

Na zámek Pillnitz
Do Hřenska a do Bad Schandau
Nechte se unášet svojí fantazií a vyplujte za poznáním do Hřenska a lázeňského městečka Bad
Schandau. Zastávka lodi je vždy dostatečně dlouhá, abyste získali čas na turistickou výpravu
k Pravčické bráně nebo zajímavostem v Bad
Schandau (vyhlídka Ostrau, historická tramvaj,
termální aquapark). Plavba je nenáročná, zvládnou
ji i malé děti.
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Do Kurort Rathen

Plavba do saských lázní Kurort Rathen s možností
návštěvy skalního hradu Bastei, zahradní železnice,
promenádou městečkem na lázeňskou vyhlídku,
zapůjčením lodiček na projížďku po Amselsee
a návštěvy scény skalního divadla jistě potěší malé
i velké cestovatele. K návštěvě vám poslouží
v češtině zpracovaný itinerář a informace našeho
průvodce, který s vámi pluje lodí.

Plavba na zámek Pillnitz, jeden z nejnavštěvovanějších skvostů na Labi. Originální čínský styl stavby,
rozsáhlý komplex a zahrady s 230 let starou kamélií
z Japonska (bohatě kvete v dubnu a květnu). Vedle
plavby a návštěvy zámku může být dalším z řady
zážitků dne i posezení v michelinské restauraci
v bezprostřední blízkosti zámku. Přistáváme přímo
u zámku a vše projdete krásně jen po rovině. Oběd
a večeři budete mít zajištěné na lodi, při plavbě i návštěvě zámku vám bude k dispozici náš průvodce.

Co Vám dále nabízíme?
Výletní loď si můžete pronajmout pro uspořádání netradičního firemního večírku, veselé oslavy
narozenin, romantické svatby a další příležitosti.
Poskytneme Vám originální prostředí, profesionální služby a milý ochotný personál. Dále si můžete
vychutnat mimořádné tematické plavby jako
svatomartinskou husoplavbu, valentýnskou plavbu
nebo karibský večer s výukou tanců.
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HŘENSKO 131
ÚSTÍ NAD LABEM MASARYKOVA 3125

VYBAVENI NA FERRATU
PASTÝŘSKÁ STĚNA

Špičkové ferratové sety,
sedací úvazky a helmy
od prémiových značek

Pravčická brána

INZERCE

Nenechte si ujít největší
pískovcovou bránu v Evropě.
Za jeden z nejkrásnějších přírodních útvarů Českého Švýcarska je právem považována Pravčická
brána. Symbol celého regionu je opravdu úctyhodným přírodním úkazem, který si nemůže nechat
ujít žádný návštěvník Děčína. Její rozměry jsou
velkolepé a z blízka se zdají být ještě větší. Rozpětí
oblouku u dna je 26,5 m, výška otvoru 16 m, šířka
7 – 8 m. V té nejtenčí části je široká pouhé 3 m.
Vrcholová plošina se nachází ve výšce 21 metrů.

Děčínský Sněžník
Rozhlédněte se z nejvyšší
stolové hory v České republice.

OTEVÍRACÍ DOBA
DUBEN - ŘÍJEN 10.00 - 18.00

www.pbrana.cz
+420 412 554 286

Cestu k tomuto skvostu si můžete vybrat z několika variant. Trochu delší, avšak méně náročná trasa
vede z Mezní Louky, kde je odstavné parkoviště.
Cesta dlouhá 6 km vede podél pískovcových stěn.
Kratší, ale náročnější přístup můžete zvolit z nejníže položené obce nad mořem, Hřenska. Z placeného parkoviště míří cesta vzhůru přímo k Pravčické
bráně.
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Při návštěvě Děčína byste si neměli nechat ujít
jednu z nejstarších rozhleden v Čechách, která se
tyčí na nejvyšší stolové hoře v republice. Děčínský
Sněžník (723 m.n.m.) vás upoutá okouzlujícím výhledem na Lužické hory a Českosaské Švýcarsko.
Vydat se na tuto dominantu regionu můžete autem. Tím dojedete na placené parkoviště a odtud
vás čeká zhruba 1,5 km dlouhá trasa po asfaltové
cestě na vrchol stolové hory. V těsné blízkosti rozhledny se lze občerstvit v restauraci nebo v bufetu.
Z města se na vrchol můžete dostat také na kole
po cyklotrase č 23. Velké stoupání si můžete
ušetřit a pro cestu využít cyklobus. O cyklistické
zážitky nepřijdete. Na Sněžníku na vás čeká mnoho
tras různé náročnosti.
www.idecin.cz/aktivity/pamatky/decinsky-sneznik
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Za tajemnem do
Dolského mlýna

Tiské stěny:
Krajina fantazie

Místo, kde si čerti podávají ruce
a mordují princezny.

Vstupte do Narnie směle
a neohroženě.
Jako v pohádce si budete připadat na procházce
Tiskými stěnami. Krajina fantazie, často vyhledávaná filmaři, se nachází na okraji Labských pískovců
v obci Tisá. Kouzelné skalní město vás překvapí
prapodivnými tvary skal připomínající zvířata,
postavy nebo obličeje. Značené cesty pokryté jemným světlým pískem vás provedou prohlídkovými
trasami a naučnými stezkami se sedmi informativními zastávkami.

Na soutoku řeky Kamenice a Jetřichovické
Bělé, přibližně 1,5 km od obce Kamenická
Stráň a 3 km od obce Jetřichovice v srdci národního parku naleznete zříceninu trojkolového mlýna a pily z roku 1515. Toto tajemné místo
je kulturní památkou od roku 2007.

SKALNÍ ÚTVAR
HŘIB

www.tisa.cz

Vstup do skalního města je v obci Tisá,
zaparkovat se dá poblíž kostela
sv. Anny. Po cestě je možné se občerstvit ve stylových hospůdkách. Výlet je
vhodný pro rodiny s dětmi za každého
počasí i ročního období.

www.dolskymlyn.cz

HISTORICKÁ PODOBA
"DOLÁKU"

Výlet za touto památkou oceníte obzvlášť za
parného léta, kdy blízkost řeky Kamenice
a okolní lesy nabízejí příjemné klima. Magické
místo si vás podmaní svou jedinečnou atmosférou za každého počasí.

Dolský mlýn rádi a často využívají filmoví
tvůrci. Určitě znáte legendu mezi pohádkami,
Pyšnou princeznu nebo Peklo s princeznou či
Ztraceného prince.

TURISTICKÉ ZNÁMKY KOUPÍTE NAPŘ.
V INFORMAČNÍM CENTRU JETŘICHOVICE

Jak se chovat
v parku?

www.npcs.cz
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Nobilis Tilia:
chvíle pohody a relaxace
Při toulkách krajinou Českého Švýcarska
nezapomeňte navštívit výrobnu
aromaterapeutické kosmetiky. Zahrada
plná bylinek a motýlů doplněná stylovým
posezením je jako stvořená pro chvíle
odpočinku.
Společnost Nobilis Tilia má své sídlo v nádherné
přírodní scenérii na hranici národního parku České
Švýcarsko. Zabývá se výrobou přírodní aromaterapeutické kosmetiky pro domácí použití i profesionální praxi. V sortimentu najdete základní přípravky k péči o pleť i tělo, od čištění hydrofilními oleji
a pleťovými vodami, přes krémy, gely a obličejové
regenerační oleje, sprchové gely a šampony až po
zubní gely a přípravky tzv. přírodní lékárny. Nabízí
také luxusní řady pro ženy založené na bioaktivních látkách s prokázanými omlazujícími účinky.
Své výrobky zde najdou i pánové. Velké oblibě se
těší dětská kosmetika a přípravky pro období těhotenství, porod a šestinedělí.

Ochutnejte pravou
italskou zmrzlinu
Při toulkách podzámčím si nemůžete nechat
ujít skvělou kavárnu a restauraci CafeRestaurant FJ1. Teplé oplatky nebo skvělá
italská zmrzlina vás donutí se sem vrátit.
Restaurace
a hotel Kocanda
Rytířská 77/2 | Děčín 3
hotel@kocanda-decin.cz

www.kocanda-decin.cz
Hotel: 736 481 003
Restaurace: +420 739 012 280

Všechny cyklostezky
a rodinné výlety vedou na
KOCANDU

Kavárna a restaurace CAFÉ-RESTAURANT FJ1 se
nachází v samotném historickém centru města,
v těsné blízkosti hlavní vstupní brány na děčínský
zámek. Má příjemný stylový interiér z dob rakousko-uherské monarchie. Poctivá česká a rakouská
kuchyně nabízí tradiční svíčkovou, vídeňský řízek
či císařský trhanec. Výborný oběd ještě umocní
luxusní domácí zákusky a káva Julius Meinl. Restaurace poskytuje také letní posezení na předzahrádce a wifi zdarma. Pokud hledáte jen rychlé
občerstvení, není to problém, přímo z okénka si
můžete užít kvalitní italské točené nebo kopečkové zmrzliny vlastní výroby, teplé oplatky apod.

Tak trochu jiná restaurace, kde oceníte
spojení dobrého jídla a příjemného posezení
na terase s výhledem na velké dětské hřiště
a sportoviště pro dospělé.

Návštěvnické centrum, kterém nabízí
příjemné posezení
v interiéru, prohlídky i odpočinek
v zahradě a možnost
zakoupení produktů, si při návštěvě
Českého Švýcarska
rozhodně nenechte
ujít.
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Nobilis Tilia
Vlčí Hora 147
407 46 Krásná Lípa
nobilis@nobilis.cz

www.nobilis.cz

Rezervace
+420 777 286 963
+420 775 286 963

Nejen zastávkou na dobrý oběd, ale i cílem výletu
na celé odpoledne pro rodinu může být komplex
KOCANDA. Přímo na Labské stezce na břehu Labe
pohodlně zaparkujete u restaurace s kvalitní českou kuchyní a dětskými koutky. Gastronomickým
zážitkem může být určitě místní specialita předuzené grilované koleno, které můžete spláchnout
Plzeňskou dvanáctkou. Z velké prosklené terasy
oceníte výhled na cyklostezku lemující tok řeky
Labe, na děčínský zámek a dětské hřiště U Kocánka, největší hlídané hřiště v regionu. Součástí
komplexu je také mini vojenské muzeum s vybaveným bunkrem ŘOP z roku 1938, sportovní hřiště
s umělou trávou a posilovna pod širým nebem
WORKOUT.
Moderně vybavený hotel sází na komplexní služby
a servis pro své hosty. Samozřejmostí jsou stylově
zařízené pokoje, mimo jiné nadstandardní pokoj
s infrasaunou, pokoj pro alergiky a konferenční sál.
Protože jsou zde CYKLISTÉ VÍTÁNI, je pro ně připraven kompletní servis včetně prostorného stání
s kompresorem a sprchou na kola a uzamykatelné
hotelové kolárny.

CAFÉ-RESTAURANT FJ1
U Plovárny 38
405 02 Děčín 1
+420 733 332 944
reservé

Hostel Děčín
Čsl.mládeže 21
405 02 Děčín 4
Info@hostel-decin.cz

www.hostel-decin.cz

Hostel - pohodlné
ubytování v centru města
Blízkost vlakového nádraží a autobusových
zastávek je hlavní devizou příjemného
a levného ubytování v centru města.
Nadstavbou Hostelu je vlastní tělocvična
a sauna.
Příjemné ubytování pro turisty, studenty a batůžkáře, poloha v centru města, vlastní sportovní
centrum, sauna a blízkost lesoparku je ideální
volba pro milovníky aktivní dovolené. Nedaleké
vlakové i autobusové nádraží ocení především
turisté směřující do okolní přírody národního parku. Hostel není jen obyčejné ubytování. Příjemný
personál umí poradit s výletem na míru. Samozřejmostí je wifi připojení, možnost praní prádla
a půjčovna kol.

OTEVÍRACÍ DOBA
PO - ČT

9 - 21

PÁ - SO

11 - 22

NE

11 - 20

DALŠÍ SLUŽBY:

PO - PÁ výhodné menu, platba kartou, stravenkami,
nekuřácký bezbariérový prostor, zahrádka, WiFi...
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Český výrobce

Dobrodružství jedině
s Ore experience

horolezeckého
Nové expreskové
sety s lehkými drátovými
karabinami, vhodné pro všechny druhy
a
outdoorového
lezení. Drátěný zámek snižuje váhu
vybavení
karabiny a hlavně
nezamrzá, proto
vás nezklame ani v horách a ledech.
Díky nízké hmotnosti drátěné západky
se minimalizuje riziko pootevření karabiny
při úderu na skálu. Maximální poměr
pevnosti, odolnosti a váhy.

Děčínsko je krajina stvořená pro
adrenalinové atraktivní zážitky. Nenechte si
ujít jedinečnou možnost a vydejte se s námi
za dobrodružstvím.
Pojďte s námi zvednout kotvy a užít si trochu
adrenalinu. Pokud patříte mezi milovníky akčních
zážitků, neváhejte a obraťte se na nás. Máme pro
vás připraveny atraktivní balíčky plné nevšedních
outdoorových aktivit, kterými vás provede náš
zkušený tým instruktorů.

atu?
Chystáte se na děčínskou ferr

čeně ta správná volba!

zaru
Vybavení od ROCK EMPIRE je

Galeos – horolezecká přilba,

Eight Vario – prsní úvazek

Nordic Walking
+420 774 489 338

Rocker Gloves
– ferratové rukavice
s vyztuženou dlaní

Nordic Walking České Švýcarsko

Balíčky služeb:
Skalní lezení s instruktorem

Nordic Walking je ten
správný pohyb

Lezení na ferratách s instruktorem
Slaňování do hlubin až 200m převýšení
Mobilní lanové parky pro vícečlenné skupiny

Dynastop – ferratový set

Při Nordic Walkingu se nám dostává pohybu
i pobytu v přírodě, a to má na psychiku
člověka blahodárný vliv. Protáhnete se na
čerstvém vzduchu, zpevníte své tělo
a uvolníte stresové napětí.

Lanové traverzy a přelanění do 300m délky
Průvodcování na horských kolech
Škola běhu
Kurzy skialpinismu
Kurzy přežití (stavba bivaků, orientace v příro-

Speedy – sedací úvazek

INZERCE

Šluknovsko i Českosaské Švýcarsko má co nabídnout vyznavačům Nordic Walking chůze. Naleznete
zde nejsevernější místo ČR, český NORDKAP
a velké množství rozhleden, jedinečnou přírodu
i nepřeberné množství krásných míst, která stojí
za to vidět. Vezměte si speciálně navržené hole,
umožňující aktivně zapojit také horní polovinu těla,
a vydejte se objevovat krásy regionu. Pomocnicí
a průvodkyní vám může být Jana Lemfeldová,
lektorka severské chůze. Nordic Walking je pohyb
vhodný pro každého a díky zkušené lektorce zjistíte,
že v každém věku najdete tu správnou trasu
a protáhnete si celé tělo. Pokud nemáte hole, nevadí. Jana Lemfeldová zná nejen ty správné trasy,
naučí vás techniku, ale půjčí vám i vybavení.

dě, záchrana, obstarání potravy)

Lanová dobrodružství

ORE EXPERIENCE

Kurzy výškových prací a horské záchrany

kempire.czz
ww.rock
ww

Originální ručně vyráběné čokoládové bonbony

aneb

Bez čokolády neodjíždějte!

Vydalo statutárního město Děčín
Mírové náměstí 1175/5
405 38 Děčín 4

Turistické informační centrum
Karla Čapka 1441/3 | 405 02 Děčín 1 | T 412 532 227 | E info@idecin.cz
Turistické informační centrum hlavní nádraží
Čsl. mládeže 89/4 | 405 02 Děčín 1 | T 727 975 773 | E info-nadrazi@idecin.cz
turistika@idecin.cz
www.idecin.cz | www.facebook.com/decinproturisty
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Tyrš

Děčínskou čokoládu si rozhodně
nenechte ujít. Její lahodnou chuť
a nepřeberné množství náplní můžete ochutnat v kavárně v centru Podmokel. Ta totiž nabízí skvělé bonbóny z malé rodinné manufaktury.

Husovo náměstí 117, Děčín IV

www.vstupenkadecin.cz

KULTURNÍ VYŽITÍ
V DĚČÍNĚ A OKOLÍ
PPŘEHLEDNĚ NA
PORTÁLU VSTUEPNKA
DĚČÍN.

Edmund ova a divoká soutěska

i

turistické a informační centrum
tel.: 412 528 344

www.hrensko.cz

soutěsky u Hřenska jsou kolébkou turistiky v Čechách a více než 125 let vyhledávanou
turistickou atrakcí návštěvníků z celého světa. Zážitek z jízdy soutěskami si nesete v sobě celý život. Platí, že ti,
co soutěsky navštívili jako malé děti, i když na jízdu lodičkou dávno zapomněli, si zase vzpomenou. vodopád na
špagát vždy připomene i pozapomenuté dětsví.
každé roční období má v soutěskách své kouzlo. v rozmanitosti soutěsek je stále i po několikáté co obdivovat.
není to jenom jízda lodí, ale také krása turistické stezky s její romantikou. otevřené oči a trocha pozornosti se
bohatě vyplatí. Procházka soutěskami nabízí aktivní odpočinek s únikem od každodenního stereotypu.
Je to dobrý výlet se silným zážitkem.

v soutěskách se dbá o profesionální a přátelskou atmosféru pro všechny návštěvníky. vozíčkáři i jinak hendikepovaní jsou vítáni. návštěvníka můžou doprovázet případní domácí mazlíčci. Převozníci mají zkušenosti a jsou
k tomu odborně proškoleni. Po celou dobu jízdy se o vás starají, cestu zpříjemňují vtipným povídáním z historie
soutěsek. vjezd kol je do soutěsek národním parkem ČŠ zapovězen, proto se kola na lodi nepřepravují!

Provoz lodiček je
od velikonoc
do dušiček

Jízdy lodí začínají
v 9.00 hodin.
aktuální čas ukončení provozu
je na cedulích u vstupu do každé
soutěsky podle měsíců hlavní
a vedlejší sezony!

každému návštěvníkovi je na parkovištích, případně v informačním centru ve správě
obce zdarma k dispozici přehledný plán pro orientaci v soutěskách a usnadnění
návratu.

Čisté toalety a občerstvení jsou k dispozici
v Edmundově soutěsce ve srubu.

divoká soutěska má sice kratší (proto levnější) jízdu lodičkou, zato přírodní scenérie turistické stezky je pozoruhodná. navazuje na Edmundovu soutěsku a spolu s ní tvoří ucelený průchod údolím řeky kamenice. Znalec divokou soutěsku neopomene svým přátelům doporučit.
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