
 



 
  

Kulturní a společenské akce  
 
TINGA TINGA 
Místo konání: Žatec, galerie sladovna 
Kdy: 28. 8. – 26. 9. 2018 
Výstava afrického umění inspirované divokou přírodou. 
Vstupné: Dospělí 50 Kč, Děti 20 Kč. 
www.mesto-zatec.cz 
 



 
KAKTUSY A SUKULENTY 
Místo konání: Žatec, pobočka stará papírna 
Kdy: 30. 8. – 8. 9. 2018 
Prodejní výstava kaktusů a sukulentů. 
Vstupné: Zdarma 
www.mesto-zatec.cz 
 



 
 
CHUDEŘÍNSKÝ KOTLÍK 
Místo konání: Chudeřínský park 
Kdy: 1. 9. 2018 od 14:00 hod. 
Spolek přátel historie Litvínovska a Café Bar 49 pořádají již VII. ročník Chudeřínského kotlíku, tedy soutěže družstev a jednotlivců 
ve vaření guláše. 
Vstupné: Zdarma 
www.krusnehory.org  
 



 
PIETNÍ AKT 
Místo konání: Louka u Litvínova 
Kdy: 3. 9. 2018 od 15:30 hod. 
Uctěte s námi památku důlního neštěstí na dole Pluto. 
Vstupné: Zdarma 
www.mesto-most.cz 

 
 

DIVADELNÍ VINOBRANÍ 
Místo konání: Most, divadlo rozmanitostí 
Kdy: 5. 9. 2018 od 15:00 hod. 
Tradiční zahájení druhé poloviny sezony 2018 Městského divadla v Mostě spojené s křtem XI. Divadelního vína. 
Vstupné: Zdarma 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
 

BARON PRÁŠIL 

Místo konání: Most, městské divadlo 
Kdy: 7. 9. 2018 od 20:00 hod. 
Slavná a zaručeně pravdivá vyprávění Barona Prášila v kabaretně laděné inscenaci. 
Vstupné: 210 Kč. 
www.divadlo-most.cz 
 



 
 
 
 
OPĚT NAPOSLEDY 
Místo konání: Zámek Korozluky 
Kdy: 7. 9. 2018 od 
17:00 hod. 
Festival na zámku 
Korozluky.  
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ČLOVĚK V PŘÍRODĚ 
Místo konání: Louny, 
výstaviště 
Kdy: od 7. 9. – 9. 9. 2018 od 
09:00 do 17:00 hod. 
Tradiční výstava drobného 
zvířectva a chovatelských 
potřeb. Výstava je spojená s 
výstavou “Potravinářský a 
nápojový salón” 
Vstupné: Neuvedeno 
www.vystavydiamantexpo.cz 
 
 

ŘEMESLA A 
KREATIVITA 
Místo konání: Louny, 
výstaviště 
Kdy: od 7. 9. – 9. 9. 2018  
Výstava pro tvořivé! Maminky, 
tatínkové, děti, kutilové a 
všichni, co si umí hrát i kutit, 
přijďte na výstaviště do Loun. 
Nakoupíte kreativní potřeby a 
materiály, naučíte se nové 
postupy a technologie. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.vystavydiamantexpo.cz 
 

VOŘÍŠEK 2018 
Místo konání: Lounské 
výstaviště 
Kdy: 9. 9. 2018 
Soutěž o nejhezčího voříška. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.vystavydiamantexpo.cz 

 
DEPECHE MODE REVIVAL 
Místo konání: Litvínov, Music Klub Attic 
Kdy: 8. 9. 2018 od 20:00 hod. 
Kapela má od svého vzniku na svém kontě koncerty ve spoustě klubech po celé České Republice, ale i za jejími hranicemi na 
Slovensku či v Německu. Neustále pracují na starších věcech i přidání nových písní. 
Vstupné: 200 Kč. 
www.klubattic.cz 
 

 



 
 

MOSTECKÁ SLAVNOST 
Místo konání: Most, Kostel nanebevzetí panny Marie  
Kdy: 8. 9. 2018  
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz 

 



 
 

ZAPOMENUTÉ PERLY ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 
Místo konání: Duchcov, sraz účastníků v Duchcově u kostela CČSH 
Kdy: 8. 9. 2018 
Cesta za zapomenutými památkami Českého Středohoří – Světec, Kostomlaty, Křemýž, Hradiště. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.krusnehory.org 
 
 
 
 

 
 
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ 
Místo konání: Jirkov, Zámek Červený Hrádek 
Kdy: 9. 9. 2018 
Město Jirkov opět přihlásilo své památky a návštěvníci si tak mohou prohlédnout Zámek Červený Hrádek, Městskou věž, 
historické sklepy a galerii města Jirkova zdarma. Dny Evropského dědictví, podporují historické povědomí v souvislostech se 
zvláštním důrazem na vnímání mezinárodního kontextu národního kulturního dědictví. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.krusnehory.org 
 
 
 
 
 



 
 

LETNÍ TONY DUCHCOVA 
Místo konání: Duchcov, v kostele Církve československé husitské 
Kdy: 9. 9. 2018 
Jedinečný koncert multižánrové kapely, Skupina Bardolino hraje pestrý repertoár od autorských skladeb přes kompozice Ivy 
Bittové až po dílo Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. 
vstupné: Neuvedeno 
www.krusnehory.org 
 

 



 
SVĚT KACHLOVÝCH KAMEN 
Místo konání: Ústí nad Labem, muzeum 
Kdy: 11. 9. 2018 
Komentovanou prohlídku si pro vás připravilo Muzeum města Ústí nad Labem. Výstavou představující vývoj kamnových kachlů a 
kachlových kamen v severozápadních Čechách od 14. do 20. století vás provede autorka výstavy Mgr. Jitka Šrejberová, Ph.D. 
Svým rozsahem je výstava naprosto unikátní, vystavené exponáty pochází ze sbírek muzeí a památkových institucí z celého 
Ústeckého kraje. 
Vstupné: neuvedeno 
www.krusnehory.org 
 
 



 
SPLAŠENÉ NŮŽKY 
Místo konán: Most, městské divadlo 
Kdy: 11. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Pojďte s námi vyřešit zločin, který se stal v jednom mosteckém kadeřnictví! 
Interaktivní komedie, v níž mají diváci nezaměnitelnou úlohu... 
Vstupné: 180 Kč. 
www.divadlo-most.cz 
 

TALENTOVANÝ PAN RIPLEY 
Místo konání: Most, městské divadlo 
Kdy: 12. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Napínavý psychologický thriller z idylického prostředí středomořské Itálie. Slavný román ve strhující divadelní podobě. 
Vstupné: 180 Kč. 
www.divadlo-most.cz 
 

VELKÝ GATSBY 
Místo konání: Most, městské divadlo 
Kdy: 13. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Adaptce slavného stejnojmenného románu, jehož příběh se dočkal několika filmových verzí, např. v hlavní roli s R. Redfordem 
(1974) a L. DiCapriem(2013). 
Vstupné: 250 Kč. 
www.divadlo-most.cz 
 

BOB A BOBCI 
Místo konání: Litvínov, 
Citadela 
Kdy: 14. 9. 2018 od 19:00 
hod. 
Kapela získala v roce 2007 
ocenění nejvyšší, a to 
Mezinárodní Diváckou Portu, 
dále Mezinárodní 
Interpretační Portu a 
ocenění za přínos trampské 
muzice, přestože se kapela 
považuje za folkovou. Bob a 
Bobci pořádají charitativní 
koncerty pro konkrétně 
vybrané postižené děti pod 
názvem „Bobování“, které se 
konají v Hrobu, letní festival 
pod názvem „Křižanovský 
Vaťák“, který se koná v 
Křižanově a nepravidelné 
pořady v duchcovském 
„Divadle M“ s názvem 
„Zpívání dovoleno“. Členové 
kapely působili v minulosti v 
těchto souborech: Střepy, 
Stráníci, Kapitán Kid a 
Krakatit, Vltavín, Čtyřlístek, 
Báry, Žalost, Zelené skivo. 
Vstupné: 70 Kč. 
www.citadela-litvinov.cz 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

BEZ KECŮ A BEZ AUTORIT! 
Místo konání: Most, městské divadlo 
Kdy: 14. 9. 2018 od 17:00 hod. 
Autorská inscenace Divadla rozmanitostí na motivy legendárního románu J. D. Salingera Kdo chytá v žitě, volně inspirovaná také 
sérií několika dalších literárních i filmových teenage manifestů. Divoká jízda mladého rebela napříč denním i nočním městem. 
Bez občanky, bez cenzury, bez keců a bez autorit! 
Vstupné: 90 Kč. 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
 

DISCO 15+ 
Místo konání: Litvínov, Music Klub Attic 
Kdy: 15. 9. 2018 od 21:00 hod. 
Vstupné: 50 Kč. 
www.klubattic.cz 
 

BABÍ LÉTO NA KYSELCE 
Místo konání: Bílina, Kyselka 
Kdy: 15. 9. 2018 
Jubilejní 20. ročník letního festivalu BABÍ LÉTO NA KYSELCE nadchne všechny příznivce živé muziky. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.krusnehory.org 
 

 



 
 

LÁNY 
Místo konání: Most, oblastní muzeum 
Kdy: 15. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Dovolujeme si Vás srdečně pozvat na exkurzi pro veřejnost pořádanou ke 100. výročí vzniku republiky v sobotu 15. září 2018. 
Vstupné: 200 Kč. 
www.mesto-most.cz 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LÁSKA JE LÁSKA 
Místo konání: Most, divadlo v kapli svatého ducha  
Kdy: 18. 9 – 19. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Ruský pohled na pravé rodinné štěstí. 
Vstupné: 200 Kč. 
www.docelavelkedivadlo.cz 



 
 

50. ROČNÍK JIRKOVSKÉ HORNICKÉ POUTI 
Místo konání: Jirkov 
Kdy: 15. 9. 2018 od 08:00 do 22:00 hod. 
Pouťové atrakce, stánky, pivečko, buřtíček, cukrová vata, perníková srdce…… a samozřejmě spousta zpěváků a kapel. Hornická 
pouť se tentokrát uskuteční v Jirkově 15. září. Hlavními taháky budou zřejmě kapely Wohnout, Dymytry nebo Olympic či 
zpěvačka Hana Zagorová. A na jakého zpěváka či kapelu se těšíte vy? Mrkněte se do programu a vybírejte. 
Vstupné: 180 Kč. 
www.e-chomutovsko.cz 

 



 
DÁMA OD MAXIMA 
Místo konání: Most, městské divadlo 
Kdy: 20. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Každý noční flám se může zvrhnout! Ale co teprve ty následky druhý den! 
Vstupné: 180 Kč. 
www.divadlo-most.cz 
 

LUNETIC TOUR 20 LET 
Místo konání: Litvínov, Citadela 
Kdy: 21. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Vstupné: 400 Kč. 
www.citadela-litvinov.cz 
 

PETRA JANŮ A AMSTERDAM 
Místo konání: Most, Nový Obzor Music Arena 
Kdy: 22. 9. 2018 od 20:00 hod. 
Zazní ty největší popové i rockové hity 
této fenomenální zpěvačky. Songy jako 
třeba Motorest, Je mi líto, S láskou má 
svět naději, Jedeme dál, Není nám už 
sedmnáct, Moje malá premiéra, Jámy, 
Říkej mi, Exploduj, Už nejsem volná a 
mnoho dalších naživo již v září. Po 
skončení koncertu samozřejmě 
autogramiáda, focení s Petrou Janů a 
"rockotéka" DJ Honzy až do rána! 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ANI ZA MILION! 
Místo konání: Litvínov, Citadela 
Kdy: 25. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Detektivní komedie z atraktivního a netradičního prostředí přímořského majáku. 
Jacqueline, byť provdaná za anglického velvyslance, je Francouzka tělem, duší i původem. Lambert ženatý není, manželka od něj 
utekla. Má duši námořníka a žije jen pro svůj maják.Ptáte se, co mají oba společného? No přece vůbec nic! ……. 
Brilantní dialogy, strhující tempo, inteligentní humor a originální zápletka dávají hře obrovský potenciál. 
Hrají: Adéla Gondíková a Jiří Langmajer 
Vstupné: 330 Kč 
www.citadela-litvinov.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
CHARLEYOVA TETA 
Místo konání: Most, městské divadlo 
Kdy: 27. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Kolik překvapení způsobí anglický gentleman, kterého 
kamarádi přiměli převléknout se za tetu? A co teprve, když 
se pravá teta objeví? 
Jedna z nejlepších komedií všech dob milovaná diváky i herci 
se vrací na mostecké jeviště. 
Vstupné: 180 Kč. 
www.divadlo-most.cz  
 

 
 

 

 



 
 
SVATOMICHALSKÁ SLAVNOST 
Místo konání: Litvínov 
Kdy: 28. 9. 2018 od 09:00 hod. 
Spousta hudby, stánku a zábavy. 
Vstupné: Zdarma 
www.krusnehory.org 
 
 



 
FEST4YOU Most 
Místo konání: Most, sportovní hala 
Kdy: 28. 9. 2018 od 17:00 hod. 
První ročník festivalu na kterém vystoupí nejen Pavel Callta, Voxel (Václav Lebeda), Perutě, Miro Šmajda se svojí kapelou 
Terrapie, ale můžete se těšit i na známé youtubery Veroniku Spurnou a Jakuba Váňu, známého pod jménem HouseBox. Vše bude 
mít pod taktovkou moderátor Radek Jirgl. Nově přijala pozvání i účastnice poslední řady SuperStar Eliška Rusková. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.mesto-most.cz 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Dětské akce  
DEN NETOPÝRŮ 
Místo konání: Most, Hrad Hněvín 
Kdy: 2. 9. 2018 od 10:00 hod. 
Přijďte v masce netopýra. 
Vstupné: Zdarma 
www.mesto-most.cz 
 



 
STRAŠIDELNÁ LANOVKA 2018 
Místo konání: Klíny 
Kdy: 14. 9. – 15. 9. 2018 od 20:00 hod. 
Rádi se bojíte? Zajímají vás strašidelné příběhy a duchové? Pokud ano, tato akce je přesně pro vás. Odvážlivci se budou bát ve 
tmě v pátek i sobotu. Jedná se o 3. ročník a kvůli velkému zájmu pořádáme akci dva dny. Najdete zde také stánky s občerstvení, 
světelnými doplňky a další. 
Vstupné: Dospělí 130 Kč, Děti 90 Kč. 
www.kliny.cz 
 

 
 

O RYBÁŘI A ZLATÉ RYBCE 
Místo konání: Most, divadlo 
rozmanitostí 
Kdy: 15. 9. 2018 od 10:00 hod. 
Pohádka vypráví o rybářce, ale 
tentokrát rybářka není protivná 
stařena. Mají se s rybářem rádi. I 
když jsou chudí, žijí spokojeně. 
Jenomže když zlatá rybka slíbí rybáři 
splnit každé přání, je zle. Rybářka 
chce stále víc a víc a na rybáře nějak 
zapomíná. Najednou chytrá rybka 
zakouzlila a bylo všechno jako 
předtím. Rybářka byla chudá, jako na 
začátku. Pak jí ale rybář vzal za ruku, 
dali si pusu a bylo zase dobře. 
Vstupné: 80 Kč. 
www.divadlo-rozmanitosti.cz  
 



 
NEŽ VYJDE VEČERNICE 
Místo konání: Most, koupaliště Ressl 
Kdy: 15. 9. 2018 od 20:00 hod. 
Noční dobrodružná hra. 
Vstupné: 20 Kč. 
www.mesto-most.cz  
 



 
HORNICKÁ POUŤ 
Místo konání: Jirkov, nám. Dr. E. Beneše 1 
Kdy: 15. 9. 2018 
Padesátý ročník tradiční jirkovské pouti. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.krusnehory.org 
 

FERDA MRAVENEC 
Místo konání: Litvínov, Docela Velké Divadlo 
Kdy: 15. 9. 2018 od 16:00 hod. 
Veselá pohádka plná dobrodružství slavného malého hrdiny s puntíkovaným šátkem. 
Vstupné: 80 Kč. 
www.docelavelkedivadlo.cz 
 

O PLAVÁČKOVI 
Místo konání: Most, divadlo rozmanitostí 
Kdy: 21. 9. 2018 od 10:30 hod. 
Zpracování klasického příběhu o nesmrtelnosti dobra, které poráží zlo, i přes jeho veškerou snahu překazit všechny dobré 
úmysly. Setkáme se se třemi sudičkami, mrzutým, ale spravedlivým Dědem Vševědem, synkem, kterého voda přinese ke štěstí, 
zlým králem i krásnou princeznou. Dobrodružný pohádkový kabaret pro malé i větší diváky. 
Vstupné: 80 Kč. 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
 

STEZKA ODVAHY 
Místo konání: Lom, nám. 
Republiky 13/5 
Kdy: 22. 9. 2018 od 19:00 hod. 
Rádi se bojíte a chcete zažít 
dobrodružství? Stezku plnou 
strašidel si pro vás připravilo 
město Lom ve spolupráci s 
Kynologickým klubem. Čekají vás 
úkoly se spoustou sladkých 
odměn, ale také táborák a 
opékání špekáčků. 
Vstupné: neuvedeno 
www.krusnehory.org 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
KOCOUR V BOTÁCH 
Místo konání: Litvínov, Docela Velké Divadlo 
Kdy: 22. 9. 2018 od 16:00 hod. 
Vstupné: 80 Kč. 
www.docelavelkedivadlo.cz 
 

NOC S TECHNIKOU 
Místo konání: DDM Bílina 
Kdy: 27. 9. 2018 od 18:00 hod. 
Tradiční akce s přespáním zaměřená na 
technické obory. 
Zaměříme se na stavbu a programování 
jednoduchých robotů z Lego Midstorms. 
Vstupné: 150 Kč. 
www.ddmbilina.cz 
 

 
 
 
 
 
 
ZLATOVLÁSKA 
Místo konání: Most, divadlo rozmanitosti 
Kdy: 27. 9. 2018 od 10:30 hod. 
Hudebně - loutková verze klasické pohádky pro divadla i mateřské školky. Známý příběh o zemské spravedlnosti a nadpozemské 
lásce, která je její pomocnicí. Inscenace loutkoherečky souboru Divadla rozmanitostí Jitky Rakové, která propojuje tradiční 
(klasické) prvky loutkového divadla se současnými. Představení též prezentuje tvorbu řezbáře Vlasty Brože a autorské písně 
Adolfa Hájka. 
Vstupné: 80 Kč. 
www.divadlo-rozmanitosti.cz 
 

17. HABÁNKOVA RALLYE 
Místo konání: Litvínov, Docela Velké Divadlo 
Kdy: 28. 9. 2018 od 14:00 hod. 
Děti budou navigovat své rodiče v dětské automobilové rallye. 
Vstupné: Startovné 80 Kč na osobu. A na auto 1 velká psí konzerva pro Litvínovské opuštěné a policejní psy. 
www.Docelavelkedivadlo.cz 
 

PRINCEZNA NA HRÁŠKU 
Místo konání: Litvínov, Docela Velké Divadlo 
Kdy: 29. 9. 2018 od 16:00 hod. 
Pohádka plná písniček a překvapení. 
Vstupné: 80 Kč. 
www.docelavelkedivadlo.cz 
 
 
 
 
 



 
KOUZELNÁ ŠKOLKA S MICHALEM 
Místo konání: Duchcov, kino Lípa 
Kdy: 28. 9. 2018 
Nejoblíbenější pořad pro děti s Michalem Nesvadbou. Nabízí vám skvělou zábavu, aktivní zapojení všech dětí do hry a zážitek s 
Michalem, kterého znáte jako kamaráda z televize. 
Vstupné: 150 Kč. 
www.krusnehory.org 
 
 



 

SPORTOVNÍ AKCE  
 

NO LIMITS! 
Místo konání: Most, areál Matylda 
Kdy: 31. 8. – 2. 9. 2018  
5 disciplín, 3 kategorie 
Vstupné: neuvedeno 
www.mesto-most.cz 
 



 
CZECH TRUCK PRIX 
Místo konání: Autodrom Most 
Kdy: 31. 8. - 2. 9. 2018 
Závody evropského šampionátu okruhových tahačů European Truck Racing Championship (ETRC) 
Mostecký okruh přivítá 26. ročník svého nejprestižnějšího a nejnavštěvovanějšího podniku každoročního kalendáře 
Czech Truck Prix, jehož součástí je také The Most Truck Festival (Více informací zde). Titul obhajují český jezdec Adam 
Lacko i jeho tým Buggyra. 
Vstupné: Děti do 130 centimetrů výšky ZDARMA 
Děti a mládež od 131 centimetrů výšky do 17 let věku včetně (sobota/neděle) 90 Kč 
Jednodenní pro dospělé (sobota nebo neděle) 490 Kč 
www.autodrom-most.cz 

 
 
STŘÍBRNÉ SASKO: POKLAD ZA KOPCEM 
Místo konání: Litvínov, Štáb RICO, Sokolská 30 
Kdy: 1. 9. 2018, 10:00 - 16:00 
Malebná krajina, hornická tradice, poklady, pohádky a město hraček s neopakovatelnou atmosférou. Vydejte se s námi do Saska. 
Vstupné: Dospělí 1 190 Kč, Dítě 590 Kč  
www.offroadsafari.cz 
 

6 HODIN LE MOST 
Místo konání: Most, autodrom 
Kdy: 6. 9. 2018 
Amatérský vytrvalostní závod s dlouholetou historií. Účastníci nepotřebují licenci závodního jezdce, akce je finančně dostupná i 
méně movitým jednotlivcům a týmům. Piloti se ve vozech střídají podle zakoupeného času. Vzhledem k délce závodu jezdci i 
diváci zažijí také tankování, výměnu pneumatik či změny v nastavení vozu. Závodníkům je k dispozici catering, zázemí v depu, 
onboard video, časomíra. 
Vstupné: Neuvedeno 
www.autodrom-most.cz 
 



 
 
 
STEZKY UHLÍ: TĚŽBA Z BLÍZKA 
Místo konání: Litvínov - Šumná, Sokolská 30 
Kdy: 9. 9. 2018, 14:00 - 18:00 
Byli jste někdy přímo v uhelném lomu za plného provozu? Na tenhle zážitek jen tak nezapomenete. 
Vstupné: Dospělí 1 190 Kč, Dítě 1 190 Kč 
www.offroadsafari.cz 
 

STEZKY RÉVY: ZA VÍNEM ČESKÉHO STŘEDOHOŘÍ 
Místo konání: Louny, parkoviště u prodejny Albert, ul. Josefa Fouska 
Kdy: 16. 9. 2018, 10:00 - 16:00 
Opojná krajina sopek, která dává chuť a vůni místnímu vínu, z úplně jiné perspektivy. Nepoznaná zákoutí a třpytivý nápoj bohů. 
Vstupné: Dospělí 990 Kč, Dítě  490 Kč  
www.offroadsafari.cz 
 

PARKUR 
Místo konání: Most, Hipodrom 
Kdy: 22. 9. 2018 
Vstupné: Neuvedeno 
www.hipodrom.cz 
 

DOUPOVSKEM: OPUŠTĚNOU KRAJINOU 
Místo konání: Autobusové nádraží Kadaň 
Kdy: 23. 9. 2018, 10:00 - 16:00 
Dech beroucí kaňon Ohře, kryty ŘOP, zaniklé obce, Vintířovské lapidárium, daleké výhledy. Nasajte s námi atmosféru 
opuštěného Doupovska. 
Vstupné: Dospělí 1 190 Kč, Dítě 590 Kč 
www.offroadsafari.cz 
 
 

 

 
 
 



 

NĚMECKÉ OBCE A TIPY NA VÝLET  
 

AQUAPARK MARIENBERG 
Aquapark AQUA MARIEN se nachází v hornickém městě Marienberg (okresní město středního Krušnohorského okruhu).  
Marienberg leží na jihu Svobodného státu Saska, 30 km jižně od města Chemnitz na hranici s Českou republikou. 
Atrakce: - Pro „nadšence skluzavekʺ je k dispozici rodinná skluzavka tak jako kruhová trubicová skluzavka. Zvláštní atrakcí je 
obrovská skluzavka ʺCrazy-Riverʺ. Zde se sklouznete po proudu na pryžové obruči. 
SAUNY: Můžete volit mezi 3 finskými saunami, aromatickou a parní saunou nebo saunou ve srubech ve venkovním úseku. 
OTEVÍRÁCÍ DOBA: 
Bazén: denně od 10.00 až do 22.00 hodin. 
Sauna - Pondělí: ženy 
Úterý: ženy a muži společně   
Středa- neděle: ženy a muži společně O prázdninách a o svátcích je v celém Sasku společná sauna. 
 

OLBERNHAU 
Olbernhau, země hraček v Krušných horách, je vhodné místo pro rodiny s dětmi. Město leží idylicky uprostřed bukových a 
smrkových lesů, které lákají k dlouhým túrám po dobře značených turistických stezkách. Při návštěvě Stockhausenu – živé země 
hraček, dětského divadla, obory – najde každý z rodiny to svoje. Milovníci aktivní dovolené zde v každém ročním období najdou 
ideální podmínky pro nejrůznější druhy sportu: na venkovním koupališti a v krytém bazénu, na minigolfu, bowlingu, vleku, na 
udržovaných běžkařských stopách a sáňkařském svahu. Mechanické modely štol, přírodovědu, historii osídlování a jedinečné, 
zpřístupněné selské domácnosti – to vše můžete obdivovat v muzeu v Olbernhau. V muzeu hornictví Saigerhűtte Grűnthal s 
kovářskou dílnou s hamrem je historie hornictví a tradice řemesla živě prezentována. Do Olbernhau se dostanete pohodlně vlaky 
Krušnohorské dráhy (Erzgebirgsbahn). 
 

SEIFFEN 
Seiffen leží v údolí mezi Ahornbergem, Schwartenbergem a Reicheltbergem. Tato malebná vesnice je mezinárodně proslavená 
hlavně díky svému tradičnímu krušnohorskému uměleckému řezbářství. Obzvláště v zimních časech, kdy jsou všechna místa 
regionu osvětlena, má „Vesnice hraček“ své nevšední kouzlo. Dominantou místa je slavný „Seiffenerský kostel“, který byl 
předlohou pro mnoho řezbářů a je ho vyrobeno již na tisíce nejrůznějších kopií. 
 

NEUHAUSEN 
Obec Neuhausen hraničí na západě přímo s lázněmi Seiffen a na jihu s českou částí Krušných hor. Leží přímo na úpatí 789 m 
vysokého Schwartenbergu v horní části údolí řeky Flöhal. Obrázu města dominuje zámek Purschenstein, který patří k nejstarším 
hradům a zámkům v Sasku. Jedná se o celostátně známé rekreační středisko, dělící se na sedm městských částí, včetně 
Cämmerswalde a Rauschenbach, které je proslavené především díky svému Muzeu louskáčků.  Lesy rozkládající se v okolí jsou 
příhodným místem jak pro turistické tak cyklovýlety. Rozsáhlá přeshraniční lyžařská oblast láká mnoho milovníků sportu k 
provozování tradičních zimních sportů. 
 

HEIDERSDORF 
Obec Heidersdorf leží ve dvou malebných údolích v přírodním parku Krušné hory/Vogtland. Sousedí mimo jiné s Neuhausen, 
Seiffen stejně jako s Olbernhau. Heidersdorf je obklopen lesy, které přímo zvou k procházkám. Také na kole či koni si můžete užít 
nádherné výhledy z hřebene Krušných hor.  Místní lyžařský vlek láká na návštěvu v zimních měsících. 

DEUTSCHNEUDORF 
krušnohorská obec Deutschneudorf s městskými částmi Deutscheinsiedel, Deutschkatharinenberg a Oberlochmühle leží v 
romantickém údolí řeky Schweinitz na sasko-českých hranicích. Tři hraniční přechody ji spojují s českými obcemi Hora Svaté 
Kateřiny a Nová VeS v Horách. Na německé straně hraničí Deutschneudorf na severu s vesnicí hraček Seiffen – ta, se nachází 
pouhé 3 km daleko. 
Daleko od hluku a shonu všedních dnů naleznete v Deutschneudorfu mnoho  unikátních míst souvisejících jak s architekturou tak 
krajinou.  Představí se Vám barokní kostel, farní úřad, stejně jako muzeum „Dům krušnohorských tradic“ a mnoho dalších 
okouzlujících venkovských staveb.  Tato oblast je velmi vhodná pro turistiku, kdy můžete využít dobře značené trasy pro pěší 
turistiku, či upravované stopy pro běžecké lyžování.  Dokonce a zejména v zimních měsících ukazuje krajina svou jedinečnou 
krásu. To, co Vám zde bude chybět-a nebo spíše ne, je masová turistika. Vždyť právě díky její absenci Vás pobyt u nás rozptýlí a 
odvede Vaši pozornost od hektických dnů naší doby. 


