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4. - 6. 7. Valdštejnovi vojáci na Bezdězu.
Tanec Srdcové eso a šerm Fechtýři.
Kovářská dílna na nádvoří.

11. 7. Bezdězský Blue grass a country minifestival VI.
Vystoupí Red Leaf, Od plotny skok, Trativod,
Womacklee, Time Reborn, Funny Beans (SK).

17. - 19. 7. Ve službách Albrechta z Valdštejna
Šermuje skupina Tartus. Kovářská dílna na nádvoří.

21. - 26. 7. Šermířské oživení. Kovářská dílna.
Volné sdružení šermířů Askalon.
Šermířský příběh a souboje.

30. 7. Koncert Hana Blochová v 15 hod.
Středověké písně v doprovodu gotické harfy a žaltáře.

1. - 2. 8. Šermíři Corvus Milites na Bezdězu.
Středověký příběh a souboje.

7. - 9. 8. Oživlý hrad-život ve středověku.
SHŠ Tartus+Kovářská dílna.
Dobová hudba skupina Subulcus

15. - 16. 8 Valdštejnova smrt.
Skupina scénického šermu a divadla Bibus Spiritus.

22. - 23. 8. Historická střelnice na Bezdězu.
Skupina Úpičtí střelci .Kovářská dílna.

5. - 6. 9. Dny evropského kulturního dědictví.
Šermíři Corvus Milites na hradě. Kovářská dílna.
Otevřen mimořádně ochoz v kapli. Vystaveny nalezené
dřevořezby z bezdězské Křížové cesty.

12. - 13. 9. Jedna země, jeden král. Šermířský víkend pro děti.
Kovářská dílna. Šermíři skupina Pancharti.

Výstava:
Květen+ červenec: Přemysl Otakar II. Král, rytíř, zakladatel
Srpen+Září: Deset výletů v roce 1878 - Excursions Club



Nejčastěji se vydáváme na  geo-
-výpravy s  průvodcem, vyzbrojeni 
geologickým kladívkem, pevnými 
botami a  velkou svačinou. Neboť 

naše cesty jsou většinou mimo civi-
lizaci. Dostaneme se na  místa, kam 
bychom se běžně nevypravili. Mimo 
cesty, do skrytých zákoutí, která ne-

jsou vyznačena na mapě, ale zkuše-
nému oku geoprůvodce neunikne 
jejich tajemství.

Při exkurzích se vydáváme na cestu 
časem a to nejen v měřítku lidském, 
ale v geologickém – tedy miliony let 
zpět. Hledáme důkazy o dramatech 
a  dějích, které se tehdy odehrály 
a formovaly krajinu do dnešní podo-
by. Hledáme poklady tak, jako kdysi 
prospektoři při pátrání po vzácných 
kovech. 
S geoprůvodcem
Geoparku Ralsko
do terénu
23.7. - Exkurze Proti proudu říčky Zá-
brdky, geoprůvodce Dominik Rubáš, 
výprava za skalami, prameny a býva-
lými mlýny
23. 8. – Exkurze Z Křižanského sedla 
na  Matoušovu skálu, geoprůvodce 
Petr Mužák, výprava k  �uoritové-
mu dolu, Hromové rokli a  výstup 
na Malý Ještěd
20. 9. - Exkurze Vulkanismus v  Do-
keské pahorkatině, geoprůvodce 
Petr Mužák, výprava za  vulkanický-
mi vrchy a rozhledy
Podrobnosti o akcích na
www.visitralsko.com.

Geostezky v Národním
geoparku Ralsko
Na  území bývalého vojenského 
prostoru se rozkládá krajina skal-
ních věží, strmých vulkánů i tichých 
rybníků. Právě zde se rozkládá i geo-

park, který můžete navštívit pěšky 
i  na  kole. Připraveny jsou pro vás 
geostezky, sochy z  pískovce, které 
připomínají na hlavní horninu geo-
parku, a interaktivní prvky.
QR kód - https://www.visitralsko.
com/geoturistika/

Geovýlet do jícnu
vyhaslé sopky
Vypravte se sami na  badatelskou 
výpravu na  místo velmi ojedinělé, 
za  kterým přijíždějí vědci – vulka-
nologové například z  Francie nebo 
Ameriky. Je to Kamenický vrch 
u  Zákup, na  který vede pohodl-
ná naučná stezka z  okraje Zákup. 
Při výstupu na  vrchol se podíváte 
hluboko do  jícnu dávno vyhaslé 
sopky. Samotný vulkán sice dávno 
zbrousila eroze, ale část přívodní 
dráhy lávy zůstala odkrytá a dnes je 
opuštěným lomem. Základním vy-
bavením na geologickou procházku 
jsou dobré boty. Rozhodně se vám 
bude hodit kladívko, notes, mapa 
(třeba turistická), lupa a  fotoaparát 
(alespoň na mobilu). Máme pro vás 
připraveného průvodce i  s  úkoly 
do terénu a dokonce 3D animaci ge-
ologického vývoje místa.
Vše najdete na https://www.visitral-
sko.com/zakupy/ (QR kód).

Nebo dát jeden odkaz na  https://
www.visitralsko.com/geoturistika/ 
a tam je všechno – exkurze, geostez-
ky a geovýlety

Geoturistika umožňuje velmi aktivní poznávání kraji-
ny a jejích geologických unikátů jako jsou skalní měs-
ta, historická důlní díla nebo fosílie – zkamenělé svě-
dectví o životě před miliony let.
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Geoturistika je ojedinělým
zážitkem pro zvídavé povahy



Zámek v Doksech otevře nový
moderně historický prohlídkový okruh

Posledním dílem do  skládačky 
živého zámku je připravovaný 
prohlídkový okruh. Ten bude 
věnovaný původním majitelům 
rodu Valdštejnů, ale běžný pro-
hlídkový zámecký okruh neče-
kejte! V zámku na vás bude čekat 
tříplátnové kino, velké dotykové 
obrazovky, tablety, foto stěna či 
multimediální kreslící plátno.

Není to ledajaký zámek,
je to živý a moderní zámek 
v Doksech
Zámek v Doksech chce být živým 
centrem kultury a  cestovního 
ruchu v  centru Máchova kraje. 
Prošel rozsáhlou rekonstrukcí 
interiérů a těší se již velkému zá-
jmu turistů. Pro ně bude od  28. 
června 2020 otevřený i  dlouho 
připravovaný prohlídkový okruh, 
který vzniká za  podpory dotač-
ního programu spolupráce s ně-
meckým městem Bad Muskau. 
Nečekejte však běžný prohlídko-
vý okruh a  prohlídky s  průvod-
cem. Na zámku v Doksech na vás 
bude čekat moderně historický 
okruh. Projekt interiéru navr-
hl Ing.  Arch. Stanislav Kopecký 
a dodavatelem vybavení interié-

V prosinci 2019 se zámek v Doksech poprvé otevřel veřejnosti. V zámku nyní 
sídlí městská knihovna, turistické informační centrum, městská galerie, muze-
um Čtyřlístek a kanceláře organizace KulturaDoksy.cz (provozovatele zámku). pokračování na další straně

Leží na jeho východním okraji, na rozhra-
ní okresů Mělník, Mladá Boleslav a Česká
Lípa. Kokořínsko je lesnatý kraj, plný skal-
ních útvarů, roklí a romantických zákoutí,
protkaný množstvím turistických a cyk-
listických stezek, z nichž řada vychází
z centra města. Svým návštěvníkůmmůže
nabídnout nedotčenou přírodu, několik
hradů (Kokořín, Bezděz, Houska) a zámků,
ale i zachovalou původní dřevěnou archi-
tekturu. Pár kilometrů od Mšena se nalézá
obec Olešno, jenž byla vyhlášena památ-
kovou rezervací lidové architektury.

Ve městě Mšeně můžete navštívit zajíma-
vé muzeum nebo si příjemně odpočinout
na místním koupališti ve stylu art deco,
které bylo vybudováno již v roce 1932 jako
městské lázně.

První písemnou zmínku o Mšeně lze najít
v darovací listině Václava III. z roku 1306,
ve které král daruje ves Mšeno Hynku Ber-
kovi z Dubé. O Mšenu jako o městečku
se poprvé mluví roku 1367, kdy Karel IV.
uděluje Mšenu privilegium bezplatného
užívání lesů a pozemků v okolí.

Mšeno
Město Mšeno (240-403m n. m.)
je vstupní branou do CHKO
Kokořínsko – Máchův kraj.

www.mestomseno.cz



ru jsou regionální �rmy. O náby-
tek se stará �rma Mirland z Bělé 
pod Bezdězem a  multimediální 
prvky zajišťuje �rma Troll Com-
puters z České Lípy. 
Tříplátnové kino představí bě-
hem 40 minut historii zámku 
a rod Valdštejnů, který do II. svě-
tové války na  zámku sídlil. Další 
spoustu informací budou moci 
návštěvníci nalézt v  multimedi-
álních kukátkách, 3D obrazovce, 
velkých dotykových panelech 
či tabletech ve  Valdštejnské 
knihovně. Lovecký salónek není 
jen výstavou trofejí a  zbraní, ale 
i místem, kde se budou moci ná-
vštěvníci vyfotit před velkou foto 
stěnou s medvědem či jelenem. 
V literárním a hudebním salónku 
si poté budou moci za doprovo-
du barokní či renesanční hudby 
nakreslit vlastní obraz  na digitál-
ní plátno. V místnosti rytinek, též 
nazývané Gra�cký kabinet, jehož 
originál se bohužel nepodařilo 
získat zpět na  zámek, si jednot-
livé obrazy budou návštěvníci 
prohlížet promítnutím na  zeď 
s možností zvětšení  a podrobné-
ho studování gra�ckého zpraco-
vání sbírky obrazů. 

Jak dlouho bude prohlídka trvat 
je na  každém návštěvníkovi, ni-
kdo jej ze zámku po 60 minutách 
vyhánět nebude, jen přespávat 
se na zámku nebude.

Speciální komentované
prohlídky s divadelními herci
Jednou za dva týdny se na zám-
ku otevřou dveře těm, kteří chtějí 
prohlídku zámku spojit s  ne-
všedním zážitkem. Dovedete si 
představit prohlídku zámku ab-
solvovat po boku původních ma-
jitelů? Navštívit je během jejich 
všedního života, vyposlechnou 
příběh zámku přímo z jejich úst? 
To budou dny s komentovanými 
prohlídkami  a divadelními herci, 
kteří vás zatáhnout do  historie 
zámku „jak se patří“. Doplněno 
o  vtip, dobové kostýmy  a  ne-
všední příhody. 
Zámek bude otevřen v  letní se-
zóně každý den, mimo sezónu 
pak o  víkendech. Město Doksy 
tak rozšiřuje nabídku cestovního 
ruchu i mimo letní sezónu.

Více informací 
www.doksy.com 
tel.: Petr Hozák, KulturaDoksy.cz 
– 775 383 878; Ing. Eva Burešová, 
starostka města – 773 800 281

dokončení z předchozí strany
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Inzerce

Město Mimoň se nachází v okrese
Česká Lípa v podhůří Lužických hor
v Ralské pahorkatině.

Protéká jím řeka Ploučnice a Panen-
ský potok. Ploučnice a její meandry
jsou častým cílem vodáků. Na loď se
nasedá v blízkosti technické památky
Průrva Ploučnice. Jedná se o pod-
zemní náhon bývalého hamru. Lodě
i s veškerým vybavením si je možné
zapůjčit přímo v Mimoni.

Pro milovníky cyklistiky je město
obklopeno bohatou sítí cyklotras, ve-
doucích bývalým vojenským prosto-
rem. Ten se díky letité nepřístupnosti
vyznačuje zachovalou přírodou.
Nejvyšším vrcholem oblasti je kopec
Ralsko s nadmořskou výškou 696
m. Na této výškové dominantě je
zřícenina gotického hradu. Cesta na
vrchol vede lipovou alejí, přes obec
Vranov a Juliinu vyhlídku.

V samotnémměstě Mimoň lze
navštívitMěstské muzeum. Pro
návštěvníky je připravena stálá expo-
zice zaměřená na historii a přírodu
Mimoně a jejího okolí. Raritou je
umrlčí komora zachovalá v původ-
ním stavu.
Až do konce prázdnin zde probíhá
výstava populární stavebnice LEGO
s názvem Svět kostiček. Navštívit
lze i areál kaple Božího hrobu, který
přímo sousedí s Městskýmmuzeem.
Jde o další významnou památku
vybudovanou jako věrnou kopii
originálu místa utrpení a smrti Ježíše
Krista v Jeruzalémě.

Odtud je jen kousek přes historický
zámecký most, který vede k parku
s nově opraveným rybníkem s ost-
růvkem. Zrekonstruována byla také
napodobenina pramene Géronstere
v lázních Spa v Belgii.
Dominantou města a dalším návštěv-
nímmístem je Farní kostel sv. Petra
a Pavla, v jehož okolí je několik
barokních soch a upravený park.
Pod Kostelním vrchem se nacházejí
unikátní pivovarské pískovcové
sklepy s chodbami. Z bezpečnost-
ních důvodů není do jejich prostor
povolen vstup.
Lesy v okolí města jsou také vyhláše-
ným houbařským rájem.

Na výlet do Mimoně

www.mestomimon.czfoto: Milan Kabeš
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Poznejte krásy Máchova kraje s výývýhledem na hrad Bezděz

◗ množství cyklostezek a tu-
ristických tras v těsné blíz-
kosti areálu

◗ rodinná dovolená v nových
apartmánech 2+kk s plně
vybavenou kuchyní

◗ místa pro stany, karavany,
chatičky, pokoje

◗ dětská hřiště, nafukovací
trampolína, obří šachy, ping
pongové stoly, beach volej-
bal, fotbal, grilovací místa,
ohniště, vlastní písčitá pláž

◗ animační základna, půjčov-
na kol a koloběžek, zorbin-
gové koule, hlídání dětí, des-
kové hryr , zábava na míru

◗ Rekreační areál Poslův Mlýn
v Doksech

tel. recepce +420 734 596 586

www.posluvmlyn.cz

Inzerce
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Pro někoho je to jen karbanátek v housce, pro některé je 
to však forma umění. Že hamburger není jenom kupovaná 
houska a mražený polotovar vám ukáží v Billiard Burger 

Baru, který se s běžné hospody změnil 
na burgerové nebíčko. Nabídka burgerů 
téměř vydá na samostatný lístek, dle chuti 
a fantazie si vybere každý. Domácí housky, 
vlastní nahrubo mleté maso, domácí 
cibulové chutney či slaninová marmeláda 
vám na jazyku vykouzlí gastro zážitek 
jak pstruh. Zajeďte na pořádný burger 
do Mimoně!

Je „tak trochu jiné“ bistro, než byste čekali. Představte si, když někdo 
dá jídlu jako párek v rohlíku, hamburger, maso v housce, krkovičce 
na grilu nebo zapečené bagetě kouzlo. Houska nebyla nikdy tak 
křupavá, tajemství měkké a přesto parádně ogrilované krkovičky 
nebude nikdy odhaleno, marinovaná žebra, co chcete sníst i s kostí 
nebo svíčková, na kterou nestačí ani vaše babička. 
Bistro U Strnada vás prostě může jen překvapit svou 
čerstvostí, poctivým přístupem k jídlu a samotným 
surovinám, nápaditá nabídka a porce, co se nedají 
sníst. To je tak bistro v centru města Doksy.

Restaurace, kterou musíte zažít ráno při východu slunce 
v rámci opravu bohatých snídaňových stolů, plných čerstvé-
ho ovoce, sýrů z místní farmy Nový Dvůr či prvotřídní káva. 
To vše na slunné terase přímo na břehu Máchova jezera. 
Pokud dorazíte na oběd, dostane se vám do ruky moderní 
jídelní lístek s českými specialitami, které nesou prestižní 
značku Czech Specials, či s trendy lehkými jídly, kterých je 
na první pohled škoda sníst. Večeře v hotelu Port při západu 
slunce se sklenkou vína z Moravy vás nenechají odejít. Úplně 
nejlépe uděláte, pokud si všechny tyto gastro zážitky spojíte 
i s probuzením u jezera a v Hotelu Port se ubytujete.

Mladá, chytrá, svěží, přátelská a především neskutečně chutná a nápaditá 
kuchyně. Jestli očekáváte vysoké ceny, nažehlené puky a punc luxusu, tak 
na to, si v této restauraci na břehu Máchova jezera nehrají. Za naprosto 
běžné ceny zde získáte nádheru na talíři a pocit, že sem se musíte rozhodně vrátit. A čím si vás 
může La Farma Lake získat? Nebeskou kulajdou, vám na talíř naservírují přímo před vámi nebo taky 
žebírka a domácí hranolky. La Farma Lake restaurant si zakládá na čerstvých surovinách od míst-
ních a regionálních výrobců.

Billiard
Burger Bar

www.billiard-burger.cz

Burger Bar

Bistro
U Strnada

www.hotelport.cz

Hotel Port

La Farma Lake restaurant

www.lafarmalake.cz

www.facebook.com/bistroustrnada

Pro někoho je to jen karbanátek v housce, pro některé je 
to však forma umění. Že hamburger není jenom kupovaná 
houska a mražený polotovar vám ukáží v Billiard Burger 

Billiard
Burger BarBurger Bar



Jak trochu název napovídá, nachází se 
restaurace, bistro chcete-li, přímo u vody. 
A to u Máchova jezera. Molo 23 ukazuje, že 
na hlavní pláži můžete dostat také něco jiného 
než jen langoše, smažák v housce či párek 
v rohlíku. Stylový stánek s venkovním s terasou 
nad hladinou velkého rybníka, vždy s moderní 
hudbou na pozadí, s kuchařským zápalem 
a smyslem pro detail chuti. Mezi specialitky 
určitě patří domácí burgery a ty nejšťavnatější 
masové speciality z grilu. To vše naservírované 
s myšlenkou. Molo 23 se může také pyšnit velkým výběrem prvotřídních rumů, 
whiskey a dalších nápojů, které vás donutí zůstat sedět na molu do noci.

Už první pohled na budovu restaurace napoví, že tady to bude jedinečné. 
Restaurace pod zříceninou hradu v Jestřebí vás přivítá krásným prostředním 
s rustikálním vzhledem kombinace kamene a dřeva. Jídelní lístek nabízí jídla 
připravovaná ze surovin od regionálních výrobců. Sázka na jistotu jsou vždy 
steaková masa s vynikajícími omáčkami. V kuchyni podle všeho pracuje 
kouzelník. Při návštěvě restaurace byste určitě měli vyzkoušet alespoň jednu 
domácí limonádu, kterou zde vyrábí z vlastních sirupů.

Můžete si vybrat snad jinou zastávku na jídlo, než tam, kde 
vám jej připraví s láskou? Bistro najdete po cestě na majestátní 
hrad Bezděz. Mnohdy se však stane, že na hrad samotný nikdy 
nedojdete. Pozor, nakažlivé. Karel připravuje jídlo opravdu 
s láskou. Mezi vyhlášené speciality patří domácí burgery, kde je 
vše do detailu promyšleno. Od křupavé housky, přes nahru-
bo namleté maso, parádní omáčky po velký výběr pálivých 
papriček, které mezi housku a maso můžete zaslat. Mimo jiné 
zde budete moci ochutnat regionální pivo, či vlastní osvěžující 
přírodní limonády. Karel se s bistrem dostal i do hledáčku Luká-
še Hejlíka, který jej velice kladně ohodnotil.

V Novinách pod Ralskem, tam kde řeka Ploučnice vytéká ze skály a začíná se kroutit, 
tam nejdete i hostinec Zlatá Lípa, který má již dlouholetou tradici a mimo jiné nabízí 
také golfové tréninkové odpaliště. Příjemné prostředí tvořené především dřevem 
a krásná prosklená terasa s výhle-
dem na zříceninu hradu Ralsko. 
Široká nabídka jídel, kde si každý 
přijde na své, tvoří především 
klasická česká jídla a různé variace 
mas. Zlatá Lípa patří mezi restaura-
ce, které jídla nešidí. Vždy obdržíte 
krásný talíř s porcí, co dá zabrat 
kde jakému jedlíkovi. A za velmi 
příjemné ceny se zde nají celá 
rodina.

Zlatá Lípa

S Láskou Karel

www.hostineczlatalipa.cz

www.facebook.com/slaskoukarel

Restaurace Pod Habsteinem

www.podhabsteinem.cz

@molo23

Molo 23



Na  hranici Středočeského a  Li-
bereckého kraje leží město Bělá 
pod Bezdězem (Středočeský 

Za miniaturami hradů
Bezděz, Zvířetice a Ralsko

kraj) s  velikánským zámkem 
na skále, nádherným náměstím 
a areálem Vrchbělá. Areál se na-

Právě jste snědli 6 knedlíků k obědu a přemýšlíte kam 
vyrazit s  rodinou, aby na  vás oběd nezanechal stopy, 
děti za zabavily a vy si třeba trochu zasportovali? Máte 
rádi hodně věcí na  jednom místě, dostupné, atraktiv-
ní a zábavné? Vydejte se do města Bělá pod Bezdězem 
do  sportovně rekreačního areálu Vrchbělá. Potkejte 
pštrosa, nakrmte kozičky, zajezděte na  in-line dráze 
nebo nechte děti vyřádit na obřím dětském hřišti.

chází v  severní části města nad 
čistým koupalištěm s  čerstvě 
vyměněným pískem. Do  areá-
lu vás z  centra města navedou 
směrovky a  chůzí je to maxi-
málně 30 minut. Pro lenochy 
disponuje areál i velkým parko-
vištěm. Na  milovníky aktivního 
trávení volného času tady čekají 
7,5 kilometru dlouhá in-linová 
dráha a  upravená cyklostezka 
nebo lanové centrum. Nechybí 
27 metrová rozhledna ani malá 
zoologická zahrada s  kozami, 
pávy nebo pštrosy emu. Cvi-
čit však může i  váš či potomků 
mozeček. V areálu totiž najdete 
i  naučnou stezku s  napínavým 

kvízem a  10 zastávkami. Na  ty 
nejmenší čekají ve Vrchbělé re-
pliky hradů Bezděz, Zvířetice 
a Ralsko, ale i hřiště s prolézač-
kami, houpačkami, kolotočem, 
lanovkou, trampolínami nebo 
mega pískovištěm. Zde prosím 
přijměte varování. Návštěva are-
álu způsobuje zvýšení krevního 
tlaku až rupání nervů při něko-
likátém pokusu přemluvit děti, 
aby opustily hřiště. Pro méně 
úspěšné a  jakkoliv vyčerpané 
rodiče je tu však možnost pře-
spání v  místním hotelu, kempu 
či občerstvení v restauraci, která 
nabízí světovou kuchyni.
www.arealvrchbela.cz

Hotel Relax Vrchbělá je pravýmmístem
pro aktivní rodinnou dovolenou.

Nabízíme klidné ubytování v krásné přírodě nedalekoMáchova
jezera, přímo u sportovně rekreačního areálu Vrchbělá.

V areálu dále najdete rozsáhlé dětské hřiště, stánek se zmrzlinou
a drobným občerstvením,mini zoo, rozhlednu a inline/cyklo stezku.

www.hotelrelax-vrchbela.cz

Vyrazte za námi s celou rodinou

a poznejte krásyMáchova kraje.

Poslední volné termíny na srpen.

recepce@hotelrelax-vrchbela.cz
+420 601 083 222



Startujeme na  náměstí města Mi-
moň, v samém centru na parkovišti 
u velké zelené louky, kde ještě v 90. 

Po stopách 41. případu 
Majora Zemana:
Sebevražda Jůlie

letech stávaly budovy chátrajícího 
zámku. Ty se zachránit nepodaři-
lo a  vy se tak vydáte přes Zámec-

ký most kolem původní zámecké 
štukové zdi, ohraničující zámecký 
park, směrem na severovýchod pod 
Mount Ralsko (čtěte Ralsko). Dříve 
než vás červená turistická značka 
dovede na  začátek takové té pra-
vé lipové aleje, zavítejte do  místní 
zmrzlinárny. Ta nese kupodivu jmé-
no Ralsko a  je známá především 
svou nabídkou desítek druhů domá-
cích zmrzlin. Krom těch klasických 
chutí můžete okusit třeba zmrzlinu 
s  příchutí svíčkové či moravského 
uzeného, či piva nebo klasickou 
mrkvičkovou. Vranovská alej vás 
zavede mírným stoupáním k  patě 
Ralska do  vesnice Vranov. Jestli vás 
cestou přepadne žízeň, rozhodně 
byste neměli minou jedinou hos-
podu na  konci aleje. Dále vám bu-
dou muset vystačit jen vaše zásoby. 
Dále po  červené se v  lese začínají 
objevovat skalní útvary. Jedním 

z nejznámějších útvarů Vranovských 
skal je skála zvaná Trpaslík, kterou 
mají oblíbenou začínající horolezci. 
Legenda praví, že kdo nezdolal Tr-
paslíka nemá v Himalájích co dělat! 
(poznámka autora: Neověřený zdroj) 
Po  lesní cestě, tu a  tam doplněné 
o naučné tabule o místní �óře a fau-
ně, vystoupáte na  Juliinu vyhlídku. 
Nemusíte se bát, výstup na vyhlídku 
zvládnou i  malé děti a  celý skalní 
útvar je obehnán bezpečným zábra-
dlím. Pro romantiky doporučujeme 
výstup před západem slunce, neb 
pohled, který se vám naskytne je 
zhruba zaokrouhleno k nezaplacení. 
A na všechno ostatní je tady Master-
card. Po  červené značce se můžete 
v  klídečku vrátit zpět nebo si výlet 
protáhnout do  3 km vzdálené koň-
ské farmy Pavlin dvůr, která nabízí 
projížďky na koních či setkání z nej-
různějšími domácími zvířaty.

Nečekává vás žádný morbidní zážitek, ani výslech pod ostře 
svíticí lampičkou. Čeká Vás výlet ve stínu hory (ano hory, pro-
stě) Ralsko. Z  města, odkud rozhodně nepochází žluté ani-
mované postavičky, Mimoň se vydáte do  Vranovských skal 
na Jůliinu vyhlídku, navštívíte koňskou farmu a třeba potkáte 
i mu�ona! Chcete?

Bělá pod Bezdězem
– „brána do Máchova kraje“

Město Bělá pod Bezdězem leží na okraji Středočeského kraje, přibližně 15
kilometrů od Mladé Boleslavi, směrem na Doksy a Českou Lípu. Původně
středověké opevněné městečko udiví návštěvníka svým rozlehlým náměs-
tím, dnes jedinečnou dominantou městské památkové zóny. Upraveným
parkem a rozlohou více než dva a půl hektaru patří k největším a nejhezčím
náměstím v Čechách. Rozlehlé okolní lesy protkané hustou sítí turisticky
značených cest a cyklostezek lákají v letních měsících k návštěvě mnohého
turistu či rekreanta. Bělá pod Bezdězem je nazývána „Branou do Máchova
kraje“, do kraje pohádkového.

Středověký jarmark
Středověký jarmark se bude konat v sobotu 11. 7.
2020 od 10. 00 do 17. 00 hodin v parku na Masary-
kově náměstí.

Zámek
IC s expozicemi na zámku
v Bělé pod Bezdězem
Provozují Městská kulturní zařízení Bělá pod Bez-
dězem p. o. Otevřeno od června do září 2020 kaž-
dý den od 9. 00 hodin do 12. 00 hodin a od 13. 00
hodin do 17. 00 hodin. Prohlídky zámkem (červen
a září jen o víkendech, v červenci a srpnu každý den)
v 9. 00 hodin, v 11. 00 hodin, ve 13.00 hodin a v 15.
00 hodin. Vstupenky na prohlídky zámkem zakou-
píte v IC s expozicemi v průjezdu zámku, kde také
prohlídky začínají. Uvidíte Máchovskou expozici, to-
aletní věž, zámeckou kapli s původním mobiliářem

a galerii Valdštejnů ve spojovací chodbě nad kaplí.
Sklepení pozdně gotického hradního paláce jsme
pro návštěvníky nově doplnili expozicí Romantická
archeologie Bělska a Příběhy městských bran. Na zá-
meckém nádvoří nebudou ani letos chybět divadelní
představení a pohádky.

Muzeum Podbezdězí
Pobočka Muzea Mladoboleslavska. Zřizovatelem je
Středočeský kraj. Otevřeno je červen a září úterý až
neděle od 9 do 16 hodin, v červenci a srpnu do 17
hodin, v říjnu sobota-neděle 9-16 hodin. Muzeum
sídlí v 1. patře zámku (z průjezdu vlevo). V několika
sálech se vzácnými renesančními malovanými stro-
py uvidíte tyto expozice: Podbezdězí v proměnách
času, Bělská kronika 1918 – 1938, 100 let skautingu
v Bělé pod Bezdězem, Když nás baví život a Ohníčky,
skály a my.

Česká brána
Přijměte pozvání do galerie Česká brána. Galerie
je umístěna v gotické kamenné věži, sloužící jako
městská brána a zároveň jako vyhlídka na město
a okolí. Galerii provozuje již šestnáct let bělská ma-
lířka Světlana Žalmánková. Galerie je otevřena pouze
v letních měsících v červenci a srpnu od úterý do so-
boty, od 13 do 17 hodin. Její činnost je každoročně
zahájena vernisáží, v letošním roce zde přestaví své
obrazy sama majitelka galerie. V těchto nádherných
historických prostorách můžeme být i svědky sva-
tebních obřadů, kterých tu proběhlo již bezpočet.

Koupaliště Bělá pod Bezdězem
Otevírací doba městského koupaliště od 15. 6. 2020,
je 9. 00 hodin až 19. 00 hodin. Ceník vstupného:
denní vstupenka pro dospělé osoby 40,- Kč.
Patnáctý ročník turnaje CEFEG Bělá Cup 2020
(plážová házená) se uskuteční v termínu od 14. - 16.
8. 2020 v areálu městského koupaliště v Bělé pod
Bezdězem.

www.mubela.cz



Sochy ve skalách
Umělci z Čech a Německa vytvořili u areálu Lesní zátiší
místo skoro až magické – stezku „Sochy ve skalách“.
Provedou vás po ní trolové, lesní bohyně a strážci lesa
v různých podobách. Spatříte i další umělecká díla in-
spirovaná lesem, sny a legendami.

Udělejte si příjemnou procházku ve stínu lesa s od-
počinkovým místem u znovuobjevené kapličky z roku
1863 a nechte na sebe dýchnout atmosféru tajemna.
Stezka „Sochy ve skalách” je dlouhá 700m a vznikla ve
spolupráci Podralského
nadačního fondu ZOD, obce Brniště a zaměstnanců
ZOD Brniště.

Kde stezku naleznete? Od ekocentra Brniště se vydáte
po cyklostezce směrem na obec Velký Grunov, po 200
metrech naleznete označenou lesní cestu, kde stezka
začíná.

BRNIŠTĚ
Obec Brniště je situována v přírodně zajímavém terénu jižně
od Lužických hor, severně od Doks, v blízkosti horyr Ralsko.

Stezka hastrmanů v Brništi
Stezka hastrmanů v Brništi je 6 km dlouhá tematická poznávací trasa
v blízkosti Panenského potoka pro pěší a cyklisty s vůní vody, mokřadů,
mlýnů, hastrmanů a víl.

Stezka hastrmanů vede
obcí Brniště s vlastní na-
vigací, turistickým znače-
ním a 11 tématickými za-
staveními. Dětem budou
sloužit dětská minihřiště
a hrací prvr ky na většině
zastavení. Tam také na
děti čekají naučné kvízo-
vé otázky rozdělené pro
menší a větší děti.

Na Stezce hastrmanů se protínají dvě cyklostezky, č.3007 a č.3045.

Tradiční Brnišťská pouť
se koná i letos, 10. - 12. 7. 2020 v lesním amfiteátru ZÁTIŠÍ.

Kostel sv. Mikuláše v Brništi

Inzerce

Kontakty:
Tel. 487 883 000
E-mail: recepce@granddoksy.cz

info@granddoksy.cz
Web: www.granddoksy.cz
Fcb: Hotel Grand Doksy

Adresa:
Hotel Grand

Tyršovo náměstí 434
47201 Doksy

→Hotel kategorie 3* je vzdálen cca 700m
od hlavní pláže Máchova jezera.
→Ubytování v jedno- až pětilůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením.
→Hotelová restaurace s dětským koutkem,
venkovní terasa s dětským hřištěm.

→Wifi v celém objektu zdarma.

→Parkoviště, stojany na kola.
→Slevové akce, letní zvýhodněné pobyty,
wellness pobyty.

→Nabídka doplňkových masáží a procedur.
→V rámci pobytových balíčků další slevy na služby.
→Množství venkovních sportovních a odpočinkových
aktivit v blízkém okolí.

Víkendový pobytový balíček
2noci (3dny)
15.9.-13.12.2020
→Welcome Drink
→Ubytování se snídaní
→1x večeře pro dvě osoby
3chodové menu formou výběru z nabídky

→1x Romantická večeře pro dvě osoby
3chodovémenu
→Wellness centrum neomezeně
v uvedeném časovém úseku

Mimovíkendový pobytový balíček
2noci (3dny)
15.9.-13.12.2020
→Ubytování se snídaní
→Večeře 3chodové menu
formou výběru z nabídky

→Wellness centrum PRIVÁTNĚ

Aktuální nabídka podzimních
pobytových balíčků.

ídky

3890,-Kčsleva 49%!!

2990,-Kčsleva 36%!!



Čtveřice kamarádů, která se 
zrodila díky manželům Němeč-
kovým, má své muzeum a  to 
se v  zimě přesunulo na  zámek 
v  Doksech. Nově ve  třetím pa-
tře jižního křídla zámku s  bez-
bariérovým přístupem a o něco 
větších prostorách. Všechny po-
stavičky v  nadživotní velikosti, 
slavné autíčko či kinematograf 
od pana Němečka.
Muzeum Čtyřlístku se má v plá-
nu rozšiřovat i  do  dalších míst-
ností. V  muzeu dnes naleznete 

Čtyřlístek
bydlí na zámku
pod hradem Bezzubem 
a u rybníku Blaťáku

původní expozici s vystavenými 
prvními čísly Čtyřlístku z  roku 
1969, představení tvorby ilu-
strátora Jaroslava Němečka, 
vývoj komiksu až po  �lmové 
plátno. Pro děti jsou připraveny 
malé soutěže a  hry, boxovací 
pytel v  tělocvičně u  Bobíka či 
malá kuchyňka u Fi�nky. Každý 
den otevřeno! Děti za poloviční 
vstupné.

Více informací na
www.muzeumctyrlistek.cz

Sochy ve skalách
Umělci z Čech a Německa vytvořili u areálu Lesní zátiší
místo skoro až magické – stezku „Sochy ve skalách“.
Provedou vás po ní trolové, lesní bohyně a strážci lesa
v různých podobách. Spatříte i další umělecká díla in-
spirovaná lesem, sny a legendami.

Udělejte si příjemnou procházku ve stínu lesa s od-
počinkovým místem u znovuobjevené kapličky z roku
1863 a nechte na sebe dýchnout atmosféru tajemna.
Stezka „Sochy ve skalách” je dlouhá 700m a vznikla ve
spolupráci Podralského
nadačního fondu ZOD, obce Brniště a zaměstnanců
ZOD Brniště.

Kde stezku naleznete? Od ekocentra Brniště se vydáte
po cyklostezce směrem na obec Velký Grunov, po 200
metrech naleznete označenou lesní cestu, kde stezka
začíná.

BRNIŠTĚ
Obec Brniště je situována v přírodně zajímavém terénu jižně
od Lužických hor, severně od Doks, v blízkosti horyr Ralsko.

Stezka hastrmanů v Brništi
Stezka hastrmanů v Brništi je 6 km dlouhá tematická poznávací trasa
v blízkosti Panenského potoka pro pěší a cyklisty s vůní vody, mokřadů,
mlýnů, hastrmanů a víl.

Stezka hastrmanů vede
obcí Brniště s vlastní na-
vigací, turistickým znače-
ním a 11 tématickými za-
staveními. Dětem budou
sloužit dětská minihřiště
a hrací prvr ky na většině
zastavení. Tam také na
děti čekají naučné kvízo-
vé otázky rozdělené pro
menší a větší děti.

Na Stezce hastrmanů se protínají dvě cyklostezky, č.3007 a č.3045.

Tradiční Brnišťská pouť
se koná i letos, 10. - 12. 7. 2020 v lesním amfiteátru ZÁTIŠÍ.

Kostel sv. Mikuláše v Brništi

Inzerce

Kontakty:
Tel. 487 883 000
E-mail: recepce@granddoksy.cz

info@granddoksy.cz
Web: www.granddoksy.cz
Fcb: Hotel Grand Doksy

Adresa:
Hotel Grand

Tyršovo náměstí 434
47201 Doksy

→Hotel kategorie 3* je vzdálen cca 700m
od hlavní pláže Máchova jezera.
→Ubytování v jedno- až pětilůžkových
pokojích s vlastním sociálním zařízením.
→Hotelová restaurace s dětským koutkem,
venkovní terasa s dětským hřištěm.

→Wifi v celém objektu zdarma.

→Parkoviště, stojany na kola.
→Slevové akce, letní zvýhodněné pobyty,
wellness pobyty.

→Nabídka doplňkových masáží a procedur.
→V rámci pobytových balíčků další slevy na služby.
→Množství venkovních sportovních a odpočinkových
aktivit v blízkém okolí.

Víkendový pobytový balíček
2noci (3dny)
15.9.-13.12.2020
→Welcome Drink
→Ubytování se snídaní
→1x večeře pro dvě osoby
3chodové menu formou výběru z nabídky
→1x Romantická večeře pro dvě osoby
3chodovémenu
→Wellness centrum neomezeně
v uvedeném časovém úseku

Mimovíkendový pobytový balíček
2noci (3dny)
15.9.-13.12.2020
→Ubytování se snídaní
→Večeře 3chodové menu
formou výběru z nabídky

→Wellness centrum PRIVÁTNĚ

Aktuální nabídka podzimních
pobytových balíčků.

ídky

3890,-Kčsleva 49%!!

2990,-Kčsleva 36%!!



Pryč z  lesa, skoro jako u Kolína. 
Dalo by se zpívat: Provodíne, Pro 
vooo dííí neeéé, stojíš v  pěkné 
ro vi něě. A díky tomu si může-
me už z  dálky povšimnout vy-
čnívajících skalních útvarů. Ty 
mají několik názvů. Na mapách 
naleznete Lysou skálu nebo 
Provodínské kameny. Mnohem 
záhadnější je pak název Čertovy 
(ledvinové) kameny a nebo nej-

Prý je to obličej spící panny
Chcete na  výlet s  erotic-
kým podtextem? Chcete 
vstoupit do  nosní dírky 
spící panny? Navštívit stá-
le ubývající kopec a  zří-
ceni hradu? Vykoupat se 
v bývalé pískovně a kouk-
nout se na  Máchův kraj 
tak nějak z  nadhledu? Je 
toto výlet pro vás, zvlád-
ne ho každý, je všude vi-
dět a  pro milovníky elek-
trických ohradníků máme 
také dobrou zprávu.

pokračování na další straně

známější Spící panna. Poznámka 
autora: Ještě do nedávna jsem si 
myslel, že Spící pana je to díky 
skalním útvarům připomínající 

z  dálky pro�l ležící dívky - tedy 
se vším všudy, jestli mi rozumíte. 
Omyl, jedná se pouze o obličej. 
Černá skála dosahuje výšky až 

419 m a najdeme jí nad obcí Pro-
vodín zhruba 6 km od Máchova 

Mezi přední dominanty patří Hradčanské
rybníky, které tvoří kaskádu vodních ploch.
Skvěle jsou potom doplněny o lesní a turi-
stické cesty, které jsou ideální pro cyklisty

a pěší turisty. V rámci těchto ploch jsou
turisté schopni urazit i několik desítek kilo-
metrů.

Perfektní inlinovou dráhu zajišťuje bývalé
Vojenské letiště v Ralsku, které má 3 ranve-
je o délce cca 2,5 km.
I milovníci zvířat si u nás přijdou na své. Lá-
kadlem by mohla být obora Židlov, kde je
možné zahlédnout Zubra Evropského, jele-
ny nebo prase divoké.

V rámci Ralska je možné navštívit i lokality
venkovského typu, které patří mezi země-
dělskou dominantu v Čechách. Mezi tyto
plochy patří především Náhlov, který je na
samém okraji katastru směrem k Osečné.

A protože jsem zmínil bývalý Vojenský pro-
stor, tak bych rád upozornil i na Muzeum
pyrotechnické asanace v Ralsku, ve kterém

se dozvíte vše o válečné historii od 1. svě-
tové války až po odsunutí Sovětských vojsk
z ČR.

Více informací naleznete
na www.mestoralsko.cz

Ing. Miloslav Tůma
starosta města

Vážení čtenáři,

dovolte abych Vás jménem
města Ralsko pozval na návštěvu
našeho krásného města.
Hlavním cílem by u nás mohla
být příroda a prostředí, které
bylo nedotčeno díky bývalému
vojenskému prostoru.

Představujemme
Ralsko – Libberecký

kraj
Výroba zmrzliny

až 56 druhů zmrzlin denně.

Vše Vlastní Výroba

Ivana Jablonovská

Najdete nás:
Sídliště pod Ralskem 636/1, Mimoň

A jsme tu pro vás denně
od 9 do 19 hodin



dokončení z předchozí strany

jezera. Autem či vlakem je Pro-
vodín dostupný na  trase mezi 
Českou Lípou a městem Doksy. 
Náš výlet za začneme u vlakové-
ho nádraží v  Provodíně, odkud 
se dáme po zelené značce smě-
rem vzhůru do  polí a  luk pod 
Spící pannou. Určitě se neztratí-
te, protože její nos, a teda pusu, 
budete mít pořád před sebou. 

Tu kráva, tu koza a tu pasoucí se 
kůň dokreslí venkovskou atmo-
sféru a nebo nechá zaplesat kde 
jaké dětské srdíčko. Na  vrcholu 
Spící panny raději moc nekřičte. 
Těžko říct, co by se stalo, kdyby 
se probudila. Na oplátku získáte 
výhled na  celé okresní město 
Česká Lípa, Vlhošť, Máchovo 
jezero, Bezděz a  za  dobrého 
počasí i  na  Sněžku. Jamile se 
dokocháte, je čas přijít na kloub 

neustále zmenšující se hrad. 
Za  necelou půlhodinku se ze 
Spící panny dostanete po  žluté 
značce do sousedící obce Jestře-
bí, na kterou se tyčí pískovcový 
skalní masiv s  pozůstatky skal-
ního hradu. V roce 2009 se stalo 
toto místo mediálně známé, a to 
především kvůli skalnímu sesu-
vu, který objekt skalního hradu 
poškodil a  zmenšil na  původní 
čtvrtinu. Doporučujeme fotit, 
jelikož nikdy nevíte, kdy hrad 

na dobro zmizí. Místní atrakcí je 
výstup po  pískovcových scho-
dech na skalní plošinu, která na-
bízí výhled do  krajiny. Není nic 
lepšího, než výlet zakončit po-
řádnou dlabanicí. Zhruba 200 m 
od na shovku hrajícího hradu to-
tiž naleznete hned dvě restaura-
ce. Jednu v překrásné roubence 
a  druhé ve  zrekonstruovaném 
hospodářském stavení, pyšnící 
se výbornou gastronomií. Roz-
hodně doporučujeme.

Mezi přední dominanty patří Hradčanské
rybníky, které tvoří kaskádu vodních ploch.
Skvěle jsou potom doplněny o lesní a turi-
stické cesty, které jsou ideální pro cyklisty

a pěší turisty. V rámci těchto ploch jsou
turisté schopni urazit i několik desítek kilo-
metrů.

Perfektní inlinovou dráhu zajišťuje bývalé
Vojenské letiště v Ralsku, které má 3 ranve-
je o délce cca 2,5 km.
I milovníci zvířat si u nás přijdou na své. Lá-
kadlem by mohla být obora Židlov, kde je
možné zahlédnout Zubra Evropského, jele-
ny nebo prase divoké.

V rámci Ralska je možné navštívit i lokality
venkovského typu, které patří mezi země-
dělskou dominantu v Čechách. Mezi tyto
plochy patří především Náhlov, který je na
samém okraji katastru směrem k Osečné.

A protože jsem zmínil bývalý Vojenský pro-
stor, tak bych rád upozornil i na Muzeum
pyrotechnické asanace v Ralsku, ve kterém

se dozvíte vše o válečné historii od 1. svě-
tové války až po odsunutí Sovětských vojsk
z ČR.

Více informací naleznete
na www.mestoralsko.cz

Ing. Miloslav Tůma
starosta města

Vážení čtenáři,

dovolte abych Vás jménem
města Ralsko pozval na návštěvu
našeho krásného města.
Hlavním cílem by u nás mohla
být příroda a prostředí, které
bylo nedotčeno díky bývalému
vojenskému prostoru.

Představujemme
Ralsko – Libberecký

kraj
Výroba zmrzliny

až 56 druhů zmrzlin denně.

Vše Vlastní Výroba

Ivana Jablonovská

Najdete nás:
Sídliště pod Ralskem 636/1, Mimoň

A jsme tu pro vás denně
od 9 do 19 hodin



Regata Máchovo jezero a.s.
www.regatamachovojezero.cz

Lodní doprava - ČERVENEC  a SRPEN

St. SPLAVY:
15:00

11:00, 13:00, 14:30, 16:30
Cena plavby:

140 Kč (dospělá osoba)
70 Kč (dítě od 4 do 15 let)

Délka plavby:
Minimální počet cestujících.

Platba u kapitána při nástupu na loď.

Ceny vč. DPH. Změna vyhrazena.

DOKSY:

VYHLÍDKOVÉ PLAVBY DENNĚ

e-mail: info@regatamachovojezero.cz
tel.: +420 487 872 055

Pravěké osídlení tohoto místa při údolí pod Vrá-
tenskou horou se stalo předmětem výzkumů
a inspirací spisovatele Eduarda Štorcha, který
si tu koncem třicátých let zřídil venkovský do-
mek, kde pracoval na knížkách naší povinné
četby. Dnes se o něm můžete dozvědět víc ve
Štorchově muzeu v bývalé škole nebo navštívit
místo jeho posledního odpočinku.

Lobeč je vesnickou památkovou zónou, pro kte-
rou však není typická četná lidová architektura,
ale soubor vrchnostenských staveb někdejšího
panství. Na obec po staletí vzhlíží patrová budo-
va venkovského barokního zámku se zámeckou

branou, parkem a hospodářským dvorem. Mů-
žete se v něm stylově ubytovat, příjemně mlsat
v kavárně nebo příležitostně ochutnat jiskrná
vína v zámeckém sklepě, vytesaném v pískov-
cové skále.

Dominantou Lobče je však nedávno obnovený
parostrojní pivovar, ležící na vodních zdrojích
v podzámčí. Původně renezanční pivovar má
dnešní podobu od 19. století a patří mezi nej-
cennější technické památky svého druhu. Zno-
vu se tu vaří skvělá řemeslná piva, návštěvníky
mile překvapí úroveň gastronomie i možnost
ubytování přímo v pivovaru. Rozhodně se však
vydejte na pravidelnou komentovanou prohlíd-
ku s ochutnávkou, věnovanou historii, tradici
i současnosti vaření piva v Lobči.

Do Lobče nejen na ochutnávku
Budete-li se toulat pestrou krajinou
lesů, luk, starých zapomenutých ste-
zek a hlubokých údolí pískovcových
skal, objevíte si pro sebe Lobeč – ves-
ničku u Mšena, v CHKO, tak na půl
cesty od Kokořínska a Máchova kra-
je. Byť tu vlastně nekoupíte rohlík, na-
stálo zdežije jennecelých stopadesát
obyvatel, stává se v posledních letech
ze zapadlé Lobče opravdová turistic-
ká atraktivita regionu, kterou by bylo
škodaminout.

Lobeč z ptačí perspektivy (foto archiv obce)

Zámek Lobeč (foto Zámek Lobeč)

Mýlil by se ten, kdo by v Lobči hledal jen dobré
pivo a víno. Cidérka BACHA!, která se v posled-
ních letech zabydlela v areálu bývalé pily, pečuje
o staré sady místních odrůd jabloní a produku-
je řemeslné cidry pro ty, kteří hledají neotřelé
chutě a vůně. Zastavte se v cidérce na kus řeči,
seznamte se s postupem autentické výroby
a ochutnávejte.

Není třeba dodávat, že nejlepší je vypravit se
do Lobče pěšky či na kole, nebo tu raději stylo-
vě pobýt rovnou pár dní. Další ubytování vedle
zámku a pivovaru nabízí také apartmán u rybní-
ka a občerstvení i hospůdka v místní Sokolovně.
Dobré pití a jídlo nejlépe vytráví na výpravách
po okolí. Turistických a cyklistických tras a tipů
na výpravu tu najdete víc než dost! V minulém

Pivovar Lobeč (foto Pavel Prouza)

Cidérka BACHA! (foto Cidérka Lobeč)

roce zde vznikl pěší okruh kolem Lobče, který je
veden především po starých vozových cestách,
má na délku 5 kilometrů a nabízí netradiční vý-
hledy a zážitky.

Kontakty a informace: www.muzeumstorch.cz, www.lobec.cz, www.zameklobec.cz, www.cidrebach.cz

Inzerce



Lodní doprava - ČERVENEC  a SRPEN

VYHLÍDKOVÉ PLAVBY DENNĚ
Pravěké osídlení tohoto místa při údolí pod Vrá-
tenskou horou se stalo předmětem výzkumů
a inspirací spisovatele Eduarda Štorcha, který
si tu koncem třicátých let zřídil venkovský do-
mek, kde pracoval na knížkách naší povinné
četby. Dnes se o něm můžete dozvědět víc ve
Štorchově muzeu v bývalé škole nebo navštívit
místo jeho posledního odpočinku.

Lobeč je vesnickou památkovou zónou, pro kte-
rou však není typická četná lidová architektura,
ale soubor vrchnostenských staveb někdejšího
panství. Na obec po staletí vzhlíží patrová budo-
va venkovského barokního zámku se zámeckou

branou, parkem a hospodářským dvorem. Mů-
žete se v něm stylově ubytovat, příjemně mlsat
v kavárně nebo příležitostně ochutnat jiskrná
vína v zámeckém sklepě, vytesaném v pískov-
cové skále.

Dominantou Lobče je však nedávno obnovený
parostrojní pivovar, ležící na vodních zdrojích
v podzámčí. Původně renezanční pivovar má
dnešní podobu od 19. století a patří mezi nej-
cennější technické památky svého druhu. Zno-
vu se tu vaří skvělá řemeslná piva, návštěvníky
mile překvapí úroveň gastronomie i možnost
ubytování přímo v pivovaru. Rozhodně se však
vydejte na pravidelnou komentovanou prohlíd-
ku s ochutnávkou, věnovanou historii, tradici
i současnosti vaření piva v Lobči.

Do Lobče nejen na ochutnávku
Budete-li se toulat pestrou krajinou
lesů, luk, starých zapomenutých ste-
zek a hlubokých údolí pískovcových
skal, objevíte si pro sebe Lobeč – ves-
ničku u Mšena, v CHKO, tak na půl
cesty od Kokořínska a Máchova kra-
je. Byť tu vlastně nekoupíte rohlík, na-
stálo zdežije jennecelých stopadesát
obyvatel, stává se v posledních letech
ze zapadlé Lobče opravdová turistic-
ká atraktivita regionu, kterou by bylo
škodaminout.

Lobeč z ptačí perspektivy (foto archiv obce)

Zámek Lobeč (foto Zámek Lobeč)

Mýlil by se ten, kdo by v Lobči hledal jen dobré
pivo a víno. Cidérka BACHA!, která se v posled-
ních letech zabydlela v areálu bývalé pily, pečuje
o staré sady místních odrůd jabloní a produku-
je řemeslné cidry pro ty, kteří hledají neotřelé
chutě a vůně. Zastavte se v cidérce na kus řeči,
seznamte se s postupem autentické výroby
a ochutnávejte.

Není třeba dodávat, že nejlepší je vypravit se
do Lobče pěšky či na kole, nebo tu raději stylo-
vě pobýt rovnou pár dní. Další ubytování vedle
zámku a pivovaru nabízí také apartmán u rybní-
ka a občerstvení i hospůdka v místní Sokolovně.
Dobré pití a jídlo nejlépe vytráví na výpravách
po okolí. Turistických a cyklistických tras a tipů
na výpravu tu najdete víc než dost! V minulém

Pivovar Lobeč (foto Pavel Prouza)

Cidérka BACHA! (foto Cidérka Lobeč)

roce zde vznikl pěší okruh kolem Lobče, který je
veden především po starých vozových cestách,
má na délku 5 kilometrů a nabízí netradiční vý-
hledy a zážitky.

Kontakty a informace: www.muzeumstorch.cz, www.lobec.cz, www.zameklobec.cz, www.cidrebach.cz

Inzerce



Psí kostely Kraví roklí přes Jelení vrch
Tento na  první pohled zvířecí 
výlet není zdaleka tak divoký, 
jak se zdá. Přesto budete bude 
funět do kopce jako andorijský 
býk, skákat po  skalách jako 
kamzík, zírat jako výr na  krá-
su krajiny a  na  konci příjemně 
unavení jako kotě. Zveme vás 
na  Hradčanské stěny, do  boro-
vých lesů na  pravý břeh vlnící 
se řeky Ploučnice. Navštivte 
Máchův kraj, kraj přírodní ro-
mantiky a  zažijte kouzlo jedi-
nečnosti.

Naše pseudozvířecí dobrodružství 
začíná na parkovišti před sezónním 
infocentrem Vojenský lesů v  Hrad-
čanech u  rybníka. Máte poslední 
možnost načerpat energii v podobě 
čepovaných barevných vod s pěnou 
i bez v místní hospůdce či slízat po-
slední zmrzlinu, do  konce výletu 
vám nevydrží. Kterým směrem se 
vydat prozradí majestátní Havraní 
skála tyčící se nad korunami boro-
vic na  západě. Po  modré značce, 
za mírného funění a prvních kapek 
potu vystoupáte až na  vrchol, kde 
se nachází Hradčanská vyhlídka, 
která vám nabídne pohled na  me-
andry řeky Ploučnice, bývalé vo-
jenské letiště pod dohledem kopce 
a zříceniny hradu Ralsko, která dala 
jméno rozlohou druhé největší obci 
v  republice. This - is - Ralsko!!! Zpět 
po  modré značce pokračujte Kraví 
roklí. Legenda praví, že jméno rokli 
dali turisté, a  to díky jejich reakcím 
na  pozoruhodné skalní útvary. Jak-
mile vaše nadšení z  pískovcových 
skal a  nádherné atmosféry letního 
lesa trochu opadne, doženou vás 
plíce, které jste nechali pod kop-
cem, dostali jste se na  rozcestí Nad 
Kraví roklí a  to nejnáročnější máte 
za sebou. Dále pokračujte po zelené 
turistické značce přes Jelení vrch až 

k 35 m dlouhému převisu přecháze-
jícího do  obrovské členité jeskyně. 
Právě jste dorazily do kostela, přes-
něji řečeno do Psích kostelů. Nyní je 
čas najít zpovědnici a  ulevit svému 
svědomí... a  nebo se vyfotit u  pří-
rodně vytvořené Skalní brány s 4 m 
širokým a  2,5 m vysokým otvorem. 
Z rozcestí na Jelením vrchu po žluté 
značce sejděte na nenáročnou cyk-
lotrasu, která vás dovede nad řekou 
Ploučnicí zpět do  Hradčan. Nepo-
chybujeme o tom, že si během cesty 
zpět naplánujete zastávku na  ob-
čerstvení za  odměnu. A  jestli toho 
potu bylo přeci jen více, za dobrého 
počasí se rozhodně vykoupejte v re-

vitalizovaném odbahněném rybní-
ce. S dětmi můžete navštívit útulek 
s opuštěnými lesními zvířaty u coun-
try osadě Osamělá Hvězda.

Stráž pod Ralskem s více než 4 tisíci obyvateli patří svou rozlohou ( 2154 ha ) spíše k menšímměstům Libereckého kraje.
Město se po letech uranové těžby opět snaží zaměřit na funkci rekreačního střediska, podporuje rozvoj cestovního ruchu a nabízí bohaté sportovní vyžití.
K dispozici zde je plavecký areál s dalším sportovním zařízením, sportovní hala, tenisové kurty, fotbalové hřiště. Lákadlem pro sportovní nadšence je vodní lyžařský vlek na vodní
nádrži Horka a nejmodernější krytý park pro BMX, SKATE, INLINE a koloběžky v ČR.
Zajímavé okolí Stráže, včetně unikátních přírodních partií bývalého vojenského újezdu, vytváří velmi dobré předpoklady pro rozvoj turistiky (pěší i cykloturistiky).
Zelená cyklomagistrála Ploučnice je ucelená trasa, která vznikla propojením tras čtyř obcí - Osečná, Hamr na Jezeře, Stráž pod Ralskem a Noviny pod Ralskem.
Dominantouměsta je zámek Vartenberk (původně hrad založený ve 13.stol.), který v současné době prochází rekonstrukcí.

Zámek Vartenberk
Nachází se na severním okraji Stráže. Byl postaven Markvartici ve
13. století jako gotický hrad. V průběhu několika století se na něm
vystřídalo velké množství majitelů, to zapříčinilo, že docházelo k jeho
přestavbám a jeho škodě. Požár, který zámek roku 1987 zachvátil,
mu také na kráse nepřidal skoro zavinil jeho zkázu. Od té doby byl
zámek ponechán svému osudu v roce 1998 se podařilo městu získat
zámek do svého vlastnictví a zámek začal opět vzkvétat. V současné
době je zámek veřejnosti nepřístupný, avšak průběžně rekonstruo-
ván. V letním období je otevřen pouze pro kulturní městské akce.

Zelená cyklomagistrála Ploučnice
V roce 2013 byla slavnostně otevřena18 km dlouhá cyklomagistrála
s poetickým názvem Zelená cyklomagistrála Ploučnice. Nová
cyklotrasa vede z Druzcova přes Lesní domky, Osečnou, Lázně
Kundratice, Hamr, Stráž pod Ralskem až ke krajinné zvláštnosti,
kterou je Průrva Ploučnice.

CableWake Park Stráž
Cable Wake Park Stráž je sportovní areál, který se nachází ve měs-
tě Stráž pod Ralskem. Vlek slouží k provozování vodního lyžování,
wakeboardingu, wakeskatingu a knee boardingu. Sportoviště nabízí
čtyřsloupový vodní vlek, kde se nachází sedm překážek. Délka vleku
je 830m, má 8 závěsů umožňujících jízdu až osmi osob najednou.
Najdete zde i dva dvousloupové vleky, které jsou ideální pro začáteč-
níky. Areál vodního vleku je každým rokem modernizován a od květ-
na do září je místem příjemné relaxace, spojené s originální letní
zábavou.

Stráž pod Ralskem www.strazpr.cz

+420 487 809 711
www.hotelport.cz

VÁŠ LETNÍ PŘÍSTAV HOTEL PORT...

Radost z vody
to je léto

se službami inclusive
hotelová pláž a venkovní bazén
vnitřní bazén s vířivkou
animační programy pro děti i dospělé ve vodě
i u vody
půjčovna katamaránů, paddleboardů, lodiček,
surfů a šlapadel
a mnohem více
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Moderní golfový resort v České Lípě

GOLF PATRON
TOUR 2020

TELEFON
E-MAIL

FACEBOOK
INSTAGRAM

ADRESA

WEB

+420 702 150 500
RECEPCE@GRCL.CZ

WWW.GRCL.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/GCCLCZ

GRCLCZ
PIHEL 280, NOVÝ BOR

28.
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16.5. 31.5. 14.6.

Hřiště bez civilizačních ruchů

Odpaliště
pro všechny kategorie hráčů

Kompletní tréninkové zázemí

Klubová tour
otevřená i pro nečleny

Klubovna s terasou

Ubytování

Restaurace
s moderní gastronomii

Parkoviště + nabíjení elektromobilů
pro návštěvníky resortu zdarma

POBYTOVÉ GOLFOVÉ BALÍČKY
COME & PLAY
3 900 Kč

Více na www.grcl.cz/ubytovani-v-resortu/pobytove-balicky

Golf Resort Česká Lípa
www.grcl.cz

https://www.facebook.com/gcclcz

Tel.: +420 702 150 500
ADRESA: Pihel 280, 473 01 Nový Bor

Inzerce



TIP NA VÝLET – 
KROMLAU A BAD 
MUSKAU 
Kromlau a Bad Muskau  jsou městečka v německém Sasku láká návštěvníky rozsáhlým 
rododendronovým parkem a zejména magickým mostem s mystickým názvem Rakotzbrücke 
neboli Ďáblův most. 

 
Byl postaven kolem roku 1860 z čedičového kamene. Jeho odraz na klidné vodní hladině 
vytváří iluzi dokonalého kruhu. 

 
Součástí parku je malé nádraží s úzkokolejkou, která vás doveze do blízkého Bad Muskau s 
pohádkovým zámkem obklopeným nádherným parkem. 

 
Park lze procházet pěšky nebo projíždět na kole. Vstup je volný a přístupný celoročně. 
Při nedávné návštěvě jezírko u mostu mělo poměrně málo vody a v letních měsících může být 
hladina ještě nižší. 

 
Osobně bych preferoval návštěvu v podzimních měsících, kdy se listí na okolních dřevinách 
krásně vybarví. 

Doporučuje 

FOTO A TEXT: Vláďa Novotný 
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