
 

 

PRO PŘÁTELE A ČLENY DESTINAČNÍHO FONDU ČESKÉHO ŠVÝCARSKA 

www.ceskesvycarsko.cz 

  
 Nevíte kam  s dětmi o  prázdninách? Pak listujte dál a na následujících stránkách se dozvíte o akcích, 
které jsou určeny rodinám s dětmi a konají se právě v Českém Švýcarsku. 

 

Zde je přehled míst a konkrétních akcí:  
 

 Národní park České Švýcarsko —vycházky se strážci do přírody www.npcs.cz  

 Dům Českého Švýcarska Krásná Lípa  www.ceskesvycarsko.cz/cs/expozice 

 Loreta Rumburk www.loretarumburk.cz  

 Zámek Šluknov  www.mesto-sluknov.cz 

 Zámek Benešov nad Ploučnicí www.zamek-benesov.cz 

 Zámek Děčín www.zamekdecin.cz   

 ZOO Děčín www.zoodecin.cz  

 Fotbalgolf Rumburk  www.fotbalparkdymnik.cz  
 

Informační zpravodaj – červenec I. 2015 

 PRÁZDNINY PATŘÍ DĚTEM  - AKCE PRO RODINY S DĚTMI 





Pověsti a příběhy 
poutních míst 
Šluknovska 
Komiksové putování po sakrálních památkách

Sagen und Begebenheiten in 
Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet
Comicswanderung zu sakralen Denkmälern

ambit Lorety Rumburk
Kreuzgang der Loretokapelle in Rumburk

7. 7. – 31. 10. 2015 
úterý - sobota / Dienstag-Samstag 10.00 - 17.00

Doprovodný program v Loretě Rumburk:
 úterý 7. 7. 2015 od 17.00 h. vernisáž výstavy
 sobota 12. 9. 2015 od 11.00 h. představení brožury Pověsti 
 a příběhy poutních míst Šluknovska 
 čtecí lavičky a tvoření ve výtvarné dílně 

Begleidprogramm in der Loreto in Rumburk:
 Di 7. 7. 2015 von 17 Uhr Vernisage der Ausstellung
 Sa 12. 7. 2015 von 11 Uhr Vorstellung der Broschüre Sagen und 

Begebenheiten in Wallfahrtsstätten im Schluckenauer Gebiet
 Leserbänke und Basteln in der Bildungswerkstatt

Kontakt: Třída 9. května 149/27, GSM 00420 604 555 922

www.loretarumburk.cz
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Kresby / Zeichnungen Petr Herold
Text / Texte Rostislav Křivánek



MUDLŮM VSTUP POVOLEN,
aneb poznejte svět Harryho Pottera
Nemusíte jezdit do filmových ateliérů do Londýna, abyste se podívali, jak svět Harryho Pottera vlastně vypadá. Stačí 
zavítat do Šluknovského zámku, kde bude otevřena výstava o mladém čaroději a jeho přátelích. Autorkou expozice je 
Andrea Horáková, která si magických svět Harryho Pottera zamilovala a filmové rekvizity sbírá již 12 let.

Můžete se těšit na různé plakáty, kartičky, krabičky po proslulých Bertíkových lentilkách tisíckrát jinak, kouzelnické 
šachy, lektvary a mnoho dalších známých předmětů nejen z knih J. K. Rowlingové.

Svět Harryho Pottera se pro návštěvníky otevře slavnostní vernisáží v sobotu 9. května 2015 v 16:00 hodin. Výstava 
potrvá do 20. prosince 2015, otevřena bude denně, včetně víkendů a to od 9:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.

Vstupné: dospělí 40 Kč /děti 20 Kč www.mesto-sluknov.cz

Město Šluknov a Šluknovský zámek 
Vás srdečně zvou na výstavu



Město Šluknov a Šluknovský zámek zvou
všechny příznivce pestrobarevných kostiček na uni-
kátní výstavu více než 400 exponátů z 250 000 dílků 
stavebnice Lego. Na zámecké půdě bude obří vláč-
kodráha, která se bude prohánět v Lego City. 

Pro nejmenší děti bude připraven plnohodnotně vybavený 
dětský koutek s Lego Duplo® vláčkodráhou, ke stavění kostky 
Lego Duplo® i Lego Classic® (Basic). Pro návštěvníky výstavy 
bude v prostorách dětského koutku ke kreativní tvorbě umís-
těn originální Lego hrací stolek.

V rámci výstavy můžete soutěžit o krásné 
stavebnice Lego.
V informačním centru si budete moci zakoupit různé 
druhy stavebnice Lego za velmi příznivé ceny.

Svět kostiček bude zahájen slavnostní vernisáží na půdě 
Šluknovského zámku 

v pondělí 8. června 2015 v 16:00 hodin. 

Výstava bude trvat do středy 30. září 2015, otevřena bude 
denně včetně víkendů od 9:00 do 11:30 a od 12:30 

do 17:00 hodin.

Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti
www.mesto-sluknov.cz

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK
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Vstupné: 40 Kč/dospělí, 20 Kč/děti

Zámecké smetiště bude otevřeno slavnostní vernisáží

4. května 2015 v 16:00 hodin

ŠLUKNOVSKÝ ZÁMEK
® KRYSÁCI, STUDIO PRODUKCE 2, S.R.O. 

Město Šluknov Vás srdečně zve na výstavu

KRYSÁCI

Na výstavu se můžete přijít podívat denně, včetně víkendů

od 09:00 do 11:30 a od 12:30 do 17:00 hodin.

Z malého smetiště poblíž Vizovic do Šluknovského zámku zavítají dva krysáci Hubert a Hodan bydlící v zásuvkách 
šicího stroje spolu se svým sádrovým kamarádem trpaslíkem Ludvíkem. Jednoho dne k nim nedobrovolně, v čerstvé 
zavážce smetí, přicestoval Eda - bílý laboratorní potkan z Prahy, který také bude k vidění na zámku i s dalšími 
hrdiny tohoto animovaného večerníčku.

Krysáci budou v zámku do 24. července 2015.
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Výletní 775, 408 01 Rumburk
Česká republika
tel.: +420 608 555 106
mail: info@fotbalparkdymník.cz

www.dymnik.cz
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LÉTO 2015
pojďte si zahrát, pobavit se a dobře se najíst
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www.hotelluzan.cz www.fotbalparkdymnik.cz

Fotbalpark Dymník Vás zve na první certi� kované hřiště Fotbalgolfu 
v České republice a nabízí dvě 18ti jamková hřiště (Pro�  a Fun). Fot-
balgolf je mladý rychle se rozvíjející sport, kombinující prvky fotba-
lu a minigolfu. Je určen pro všechny věkové kategorie od dětí  přes 
dospělé, až po seniory.  V letošním roce se zde uskutečnilo M-ČR ve 
fotbalbolfu a dokonce na konci srpna přivítáme hráče z celého světa 
na Světovém šampionátu v termínu  21. - 23. srpna 2015.

Disc golf je jedním z nejrozšířenějších sportů s létajícím talířem, od-
vozeným z klasického golfu. Vznikl v 70tých v USA a získává stále více 
příznivců na celém světě. Cílem hry je podobně jako v golfu dokončit 
jamku co nejmenším počtem úderů - tedy v tomto případě hodů.
V současnosti je v ČR na 50 hřišť, ale to na Dymníku je opravdu vy-
jimečné a proto se zde již podruhé za sebou uskutečnilo M-ČR 
v Discgolfu.

V areálu Fotbalparku se nachází lanový park, který je určen dětem 
i dospělým. Pro nejmenší horolezce je připraven zcela zdarma dětský 
lanový park. Přijďte si vyzkoušet  Lanové centrum Dymník. Lanový 
svět plný překážek je určen dětem i dospělým, ke zdolání není třeba 
zvláštní fyzické síly. Před vstupem na vybranou trasu vás instruktor 
seznámí s pravidly a způsoby jištění. Všechny překážky jsou umístěny 
mezi vzrostlými stromy, ve výšce cca 7 - 9 m nad zemí. 

Výletní restaurace Dymník se nachází pod čediřovým vrchem se stej-
nojmennou rozhlednou (516 m n. m.), odkud je překrásný výhled na 
lužickou krajinu. Restaurace s velikým tanečním sálem a možností 
ubytování nabízí kvalitní staročeskou a zvěřinovou kuchyni. Najdete 
zde i pozoruhodnou stavbu 22 štíhlých obelisků, které společně tvoří 
hvězdu s jedním kamenem stojícím opodál - STROM ŽIVOTA, který 
mimo jiné naznačuje, že člověk stojí na pomezí mezi nebem a zemí.
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Wellness Hotel Lužan**** svou jedinečnou atmosférou poskytuje 
vysoký zákaznický komfort i těm nejnáročnějším hostům. K dispo-
zici je samozřejmě kongresový sál s veškerým technickým zázemím. 
V hotelu se nachází Wellness centrum, kde si můžete v klidu užít ma-
sáže, perličkové a hydromasážní koupele, parafínové zábaly a další 
procedury včetně sauny. Fitness centrum s fundovanými trenéry, 
šest profesionálních bowlingových drah Brunswick, kadeřnický salon 
a Gol� ndoorové trenažéry.
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