
 Zážitky a zábava
 Turistické tipy
 Poznání

OBLASTÍ
www.dovolenasnapadem.cz

100 STRAN 
O DOVOLENÉ
S DĚTMI

14DOVOLENÁ 
s nápadem 2/

20
21

S DĚTMI PO ČESKU I ZA ŠPATNÉHO POČASÍ

PRŠÍ?Nevadí!

EXTRA NÁPAD:
VÍDEŇ S DĚTMI
čtěte na str. 70–73

Cena: 99 Kč
4,75 €



3Dovolená s nápadem: PRŠÍ? Nevadí!

Co je na světě
nejcennější
Vážené čtenářky a čtenáři, 

mám radost, že právě držíte 
v rukou nový magazín z naší 
edice Dovolená s nápadem.
Dovolte mi trochu nezvykle začít 
vzpomínkou na nedávný rozhovor 
dvou kamarádů. První, který 

pracuje ve finančním sektoru, se ptal druhého, jenž se živí sám jako 
odborník v oblasti informačních technologií: „Proč si nepřibereš víc 
klientů, vydělal by sis mnohem víc peněz?“ zajímalo finančníka.
„Ale to bych přišel o to nejcennější na světě,“ odpověděl IT expert. 
„Jak to, vždyť by sis přece mohl koupit, co bys chtěl?“ reagoval první.
„Ale pro mě nemají největší hodnotu peníze,“ odmítl ten druhý. 
„Nejcennější je čas, který můžu strávit s rodinou, hraním si s dětmi 
nebo u svých koníčků. A ten už mi nikdo nemůže vrátit,“ vysvětlil.
Právě proto připravujeme edici Dovolená s nápadem, naším 
cílem a přáním je trochu vám této nejcennější komodity darovat. 
Díky našim magazínům totiž ušetříte spoustu času při plánování 
společných chvil s nejbližšími na dovolené nebo o víkendech. 
Novému titulu, který jste právě otevřeli, jsme dali název PRŠÍ? Nevadí! 
a těšíme se, že vám přinese spoustu krásných zážitků. Najdete v něm 
tipy na ta nejatraktivnější místa v celé České republice, která můžete 
navštívit za nepříznivého počasí s dětmi nebo i bez nich. Magazín 
je rozčleněný do jednotlivých krajů, ale možnosti, jak si výlety 
nebo dovolené vybrat a seřadit, jsou téměř neomezené. Jedinečná 
vědecko-zábavní centra, skvělá muzea se zážitkovými programy, 
osvědčené aquaparky i celoročně otevřené jeskyně nebo staré důlní 
štoly, kde se možná budete i trochu bát, to vše máte před sebou 
i s krásnými fotkami na sto stranách. V každém kraji jsme také vybrali 
některé z vyhlášených cukráren, abyste si mohli zážitky i trochu 
osladit. 
Magazíny z edice Dovolená s nápadem jsou k dostání v prodejnách 
novin a časopisů po celé republice a můžete si je objednat také 
on-line na webových stránkách www.dovolenasnapadem.cz. Poštovné 
je zdarma a magazín vám přijde rovnou domů. Abychom vám ušetřili 
ještě trochu toho nejcennějšího, co na světě máme. 

 Ivan Marek, vydavatel

Mít své album zážitků
Vážené čtenářky a čtenáři,

počasí je fenomén a netitulovaný král mezi tématy 
společenských rozhovorů. Jak bude zítra? A co 
o víkendu? Obvykle z těchto debat vyplývají obavy 
z deště nebo zimy, ale vůbec to tak nemusí být. Vždyť 
na špatnou předpověď, psí počasí, číňanici nebo slotu 
můžeme nahlížet jako na příležitost strávit společný 
čas jinak než obvykle. Proto jsme se rozhodli vytvořit 
magazín o všech krytých aktivitách nejen pro rodiny 
a dali jsme mu název PRŠÍ? Nevadí! Byla to krásná 
práce a znovu se potvrdilo, že Česko je úžasná země, 
kterou je radost objevovat. V třebíčském Alternátoru 
jsme si hráli s daty z NASA, v písecké Sladovně 
prolézali mraveniště nebo si ve Filmovém uzlu 
z plastelíny vyráběli animovaný film. Nejvděčnější byly 
výpravy v kompletním rodinném týmu, a tak to má 
být. A vy se teď můžete z následujících stránek sami 
inspirovat a zvolit si, co vás láká. 
Už v předchozím titulu S DĚTMI za zážitky jsme si 
ověřili, že tvoříme magazín opravdu pro celou rodinu 
a v obývácích zůstává stále po ruce. Děti z krásných 
fotek rády vybírají, kam by chtěly jet, a rodiče se 
z článků dozví vše potřebné. Společně si po návratu 
odškrtávají, co už viděli, plánují další výlety a magazín 
se mění v album zážitků. Tak příjemné počtení 
a hodně nezapomenutelných okamžiků.

Miloslav Jančík, redaktor
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V EDICI DOVOLENÁ S NÁPADEM VYŠLO:
CYKLOvýlety – 33 ověřených a bezpečných tras z 11 turistických 
destinací na Moravě pro páry, rodiny s dětmi i aktivní seniory.

S DĚTMI za zážitky – Patnáct lokalit na Moravě a desítky nápadů, 
kam vyrazit s vašimi potomky či vnoučaty.

PRŠÍ? Nevadí! – Sto stran naplněných místy a atrakcemi z celého 
Česka, které si nejvíc užijete za špatného počasí.

TITULY PRO ROK 2022
Zážitkové CYKLOvýlety v Rakousku – 
9 cyklodestinací, 2 dálkové trasy v Rakousku 
s přesahem na Slovensko, do České republiky 
a Itálie. Kvalitní cyklistické trasy s nabídkou 
na vícedenní pobyt z každém místě.

Když cestování VONÍ a chutná. Labužnické 
Česko – Vybrané tipy na dovolenou a výlety 
pro milovníky dobrého jídla, pití a zážitkové 
gastronomie.

Unikátní PARKY a zahrady – Plány na cesty za romantikou, historií 
a jedinečnými zážitky, plné lidského umu a přírodních krás.

GALERIE a café ve střední Evropě – Za unikátními místy, kde se 
snoubí kultura, umění a požitek z kvalitní kávy.

Magazíny DOVOLENÁ s nápadem
Stostránkové magazíny pro všechny, kdo nechtějí sedět doma. Výlety i dovolené mají být plné pohody a zážitků, v našich titulech 
najdete inspiraci a ušetříte spoustu času i starostí. Stačí si jen vybrat podle nálady, délky volna či zájmu a vyrazit za dobrodružstvím. 

MAGAZÍNY DOVOLENÁ S NÁPADEM LZE KOUPIT:
•	v síti PNS po celé ČR (prodejny časopisů, pošty, benzinové 

pumpy a prodejní řetězce)

•	na e-shopu www.dovolenasnapadem.cz v tištěné nebo 
digitální verzi

•	u partnerů magazínu:  
www.dovolenasnapadem.cz/prodejni-mista

MAGAZÍNY SI MŮŽETE PŘEDPLATIT:
TIŠTĚNÁ VERZE – předplatné na 1 rok za 300 Kč (4 čísla)  
ELEKTRONICKÁ VERZE – předplatné za 250 Kč (4 čísla) 

Více informací zde: www.dovolenasnapadem.cz/predplatne

CYKLO
 Popisy a profi ly 
 Atraktivní cíle
 Tipy: ubytování a jídlo
 QR kódy s navigací

výlety

Cena: 99 Kč
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na víkend nebo dovolenou. V agentuře m-ARK máme dlouholeté 
zkušenosti s cestováním a detailní znalosti prostředí, infra-
struktury i služeb. O to vše, navíc okořeněné spoustou nápadů, 
se s vámi chceme podělit.  První titul CYKLOvýlety podrobně 
popisuje jedenáct lokalit na Moravě a v každé z nich jsou tři 
důkladně prověřené trasy s nejrůznějšími tipy na zajímavosti, 
které by byla škoda minout. Celkem tedy přináší třiatřicet detailně 
popsaných výletů s přesahem do Čech, Rakouska a na Slovensko, 

jejichž cílem je pohodová jízda, kterou zvládnou rodiny, páry 
i senioři. Tedy žádné hltání kilometrů, ale užívání 

si prostředí, ve kterém se pohybujeme, 
se zastávkami na dobré jídlo a pití nebo 
u nějaké památky. 

Magazín S DĚTMI za zážitky představuje 
turistické cíle nejen pro rodiny v patnácti 

moravských a slezských lokalitách. Zaměřili 
jsme se na atraktivity, které vznikly v posled-

ních patnácti letech, takže je veřejnost mnohdy 
ještě nestačila objevit. Najdete tu nejen zábavní 

parky, ale i nenáročné procházky s krásnými 
výhledy, které sami máme rádi, nebo nekonečné 

sjezdy na koloběžkách a spoustu dalších tipů. Tak, 
aby si vybral každý, kdo rád aktivně tráví volný čas. 

Magazíny z edice Dovolená s nápadem najdete v prodejnách novin 
a časopisů po celé republice, stojí 99 korun a můžete si je objednat 
i online na webových stránkách www.dovolenasnapadem.cz. 
Poštovné je zdarma a magazín vám přijde rovnou domů.

 6 Létat jako Baron Prášil – Praha

 12 Palác vodní radosti – Středočeský kraj

 20 Sladovna, která patří dětem – Jihočeský kraj

 26 Vášeň pro techniku – Plzeňský kraj
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Look at it! 
Již třicet let působí na trhu naše agentura m-ARK, která se spe-
cializuje na marketing cestovního ruchu. Za tu dobu zpracovala 
stovky propagačních materiálů, kampaní a fi lmů o cestovním 
ruchu a získala desítky odborných ocenění. Každý rok vydává-
me známou turistickou edici regionálních magazínů Look at it! 
s pěti až sedmi tituly v celkovém nákladu téměř 100 tisíc kusů. 
Oblíbená edice má v každém regionu jinou periodicitu, 
ale na Slovácku, na Pálavě, Lednicko-valtickém areálu 
a v bratislavském regionu vychází pravidelně na jaře 
jednou ročně. Každý druhý rok vychází Jeseníky, Haná, 
Valašsko-Beskydy nebo Vysočina. Magazíny mají za cíl 
přinášet poutavou formou výběr toho nejlepšího, 
co region nabízí. Je to výjimečný projekt propojující 
několik stovek partnerů ze Slovenska, Moravy a Čech. 
Magazíny si můžete pouze za cenu poštovného a balné-
ho objednat na adrese www.lookatit.cz.

Dovolená s nápadem 
Novou ediční řadu Dovolená s nápadem jsme začali vy-
dávat v roce 2021 a dosud v ní vyšly magazíny CYKLOvýlety 
a S DĚTMI za zážitky. Naším cílem je pomoci vám, našim 
čtenářům a turistům, se složitou přípravou plánu cesty 

Dobře naplánovaná dovolená: 
dar k nezaplacení 
Dovolená, to je jen váš čas, v němž má každá příjemná 
chvilka svou velkou cenu. Proto by byla škoda, kdybyste 
měli dlouhé minuty a hodiny trávit nad hledáním 
krásných míst a cílů, kam nejlépe zajet. Tuhle energii si 
ušetřete na sbírání zážitků a my vám s plánováním rádi 
pomůžeme. Stačí se jen začíst do magazínů našich edic 
Look at it! a Dovolená s nápadem.

jejichž cílem je pohodová jízda, kterou zvládnou rodiny, páry 
i senioři. Tedy žádné hltání kilometrů, ale užívání 

turistické cíle nejen pro rodiny v patnácti 
moravských a slezských lokalitách. Zaměřili 

jsme se na atraktivity, které vznikly v posled-
ních patnácti letech, takže je veřejnost mnohdy 

ještě nestačila objevit. Najdete tu nejen zábavní 
parky, ale i nenáročné procházky s krásnými 

výhledy, které sami máme rádi, nebo nekonečné 
sjezdy na koloběžkách a spoustu dalších tipů. Tak, 
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Létat jako 
   Baron Prášil

V Praze budete mít vždycky víc možností, 
co s dětmi za špatného počasí zažít, 
než kdekoliv jinde. Například si s celou 
rodinou rozšířit obzory u bohatých sbírek 
v jedinečných muzeích. Za pořádným hraním 
vyrazte do Království železnic, zábavního 
parku Toboga Fantasy a nebo si vyzkoušejte 
fi lmařská kouzla v Muzeu Karla Zemana.

PR
AH

A

• Interaktivní Muzeum Karla Zemana
• Království železnic se simulátory 

tramvaje či busu
• Unikátní národní muzea
• Lanovka a bludiště na Petříně

Proč jet?

„Hledám zemi nikoho, ostrov, na který ještě nevstoupila noha 
fi lmařova, planetu, na které ještě žádný režisér nevztyčil vlajku 
objevitele, svět, který existuje jen v pohádkách,“ odpověděl Karel 
Zeman na otázku, proč točí své jedinečné fi lmy. Vysněnou „zemi 
nikoho“ pro nás všechny našel mnohokrát, jeho snímky Cesta 
do pravěku, Vynález zkázy a Baron Prášil dobyly svět a děti baví 
stále. Dnes tuto říši kouzel a triků můžete navštívit a chvíli v něm 
pobýt, najdete ho v Muzeu Karla Zemana na kraji pražské Kampy. 

„HALÓ, PANE MAMUT!“ 

Muzeum tvoří malé ateliéry a fi lmové 
scény, takže postupně navštívíte nej-

slavnější Zemanova díla a navíc se do nich 
i zapojíte. Sami si totiž můžete vyzkoušet, 
jakými triky natáčel Cestu do pravěku. 
„Máme zmenšeninu s mamutem, který 
je umístěný v popředí, aby vypadal jako 
velký, a v pozadí je dokreslená druhohorní 
krajina. Mezi tím je umístěna televize se 
smyčkou, v níž jedou kluci na pramici a vo-
lají ‚Haló, pane mamut!‘ Návštěvník si na-
staví telefon tak, aby ideálně zabral scénu, 
a pokud se mu to podaří, odnese si domů 
vlastní kousek Cesty do pravěku,“ vysvětluje 
Petr Kovalčík z Muzea Karla Zemana. 

VÝLET NA LÉTAJÍCÍM STROJI
K vyzkoušení je zde toho však mnohem víc. 
Největší zájem je o možnost pomyslně se 
proletět na dělové kouli v kůži Barona Prá-
šila s využitím technologie zeleného plátna. 
„Lidé jsou z toho nadšení, protože každý 
může na kouli předvádět různé grimasy 
a tak vznikají nejrůznější vtipná videa. Ná-
vštěvníkům se jejich výtvory okamžitě ode-
sílají na e-mail, takže kolikrát je pod okny 
kanceláří slyšíme, jak se jim smějí venku 
před muzeem,“ usmívá se Petr Kovalčík. 
Podobně si můžete také vyzkoušet výlet na okřídleném koni nebo na létajícím 
stroji, při kterém budete mávat křídly. Jen budete potřebovat parťáka, který 
bude posunovat pohyblivé plátno za vámi, aby byla iluze letu dokonalá.

Fo
to

: ©
 Li

bo
r S

vá
če

k

©
 M

uz
eu

m
 K

ar
la

 Ze
m

an
a

M
UZ

EA
  

HE
RN

Y 
 AQ

UA
PA

RK
Y 

 M
OŘ

SK
Á 

AK
VÁ

RI
A A

 D
AL

ŠÍ

1

Foto: © Muzeum Karla Zemana (nahoře) a Libor Sváček

Muzeum 
Karla Zemana otevřelo 
na Malé Straně v roce 
2012 a na vlastní kůži 

zde můžete zažít scény 
ze slavných fi lmů Cesta 

do pravěku, Vynález zkázy 
a Baron Prášil.


