ČESKO,

ZEMĚ ZÁŽITKŮ

Kde v tuzemsku strávit zajímavou dovolenou

SLAVÍME 120 LET
MOTORSPORTU

ŠKODA ORIGINÁLNÍ
PŘÍSLUŠENSTVÍ

Navštivte 50. Barum Czech Rally Zlín

Užiteční pomocníci na cestách

ADRENALINOVÉ ZÁŽITKY, TIPY NA VÝLETY S DĚTMI, ZÁBAVNÍ PARKY, SKANZENY,
JESKYNĚ, PŘÍRODNÍ REZERVACE… I DOMA TOHO LZE HODNĚ ZAŽÍT, VIDĚT, DOZVĚDĚT SE
www.skoda-auto.cz
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ÚVODNÍK
Letošní léto bude jiné než obvykle.
Mísí se v něm naděje, že se náš život
konečně vrátí do „předcovidového“
normálu, a opatrnost, které nikdy není
nazbyt. Nicméně světlo na konci tunelu
se blíží, a když neuděláme stejné chyby
jako loni, situace se ještě zlepší. Odložme
o rok cesty do exotických destinací, kde
mohou řádit zákeřné mutace, a zkusme
strávit zasloužené volno v domácích luzích
a hájích. Na následujících stranách Vás
chceme přesvědčit o tom, že Česko je
země, která i bez moře má co nabídnout.
Máme za sebou krušný rok ztížený druhou vlnou, která
naši republiku tvrdě zasáhla. Nyní však čísla dramaticky
klesají a my všichni už netrpělivě vzhlížíme k létu, které
konečně slibuje dobré zprávy. Přesto je na místě obezřetnost. Proto jsme vybrali místa pod širým nebem nebo
alespoň taková, která svou vzdušností skýtají maximální
bezpečnost pro návštěvníky. Chceme jejich prostřednictvím ukázat, že možností, jak v Česku strávit volný čas,
je víc než dost. Řada provozovatelů atrakcí jistě bude dbát
na dodržování zpřísněných hygienických standardů, ale to
může být ve finále výhoda. V menších počtech si vše lze
lépe prohlédnout, osahat, užít… Přestože toto léto nás většinou cestování na extrémně dlouhé vzdálenosti nečeká,
měli bychom svému vozu dopřát náležitou péči. Základem
je samozřejmě dobrý technický stav. Rozhodně není
od věci svěřit komplexní kontrolu autorizovanému servisu.
Prohlídku a případnou opravu provede kterýkoli z více
než 260 servisních partnerů ŠKODA po celé republice,
takže to nikdo z nás nemá daleko. Komplikace v důsledku
zanedbání i zdánlivých maličkostí mohou letní dovolenou
nejen znepříjemnit, ale i značně prodražit. Většina autorizovaných servisů poskytuje cenově zvýhodněné akce
zaměřené právě na kontrolu vozu před cestou na dovolenou, není tedy důvod toho nevyužít. Zkazit si výlet tím,
že zůstaneme někde „viset“, za těch pár ušetřených korun
vážně nestojí. Pokud Vám tato příloha alespoň jedním
tipem pomůže k zajímavému zážitku, splnila svůj účel.
A my se z toho budeme radovat společně s Vámi. Česko
skrývá spoustu úžasných míst, která čekají na objevení.
Užijte si léto ve zdraví a ať už se rozhodnete cestovat
kamkoliv čímkoliv, vždy dojeďte bezpečně tam i zpátky!

ŠKODA E-SHOP:
INSPIRATIVNÍ
MÍSTO NEJEN
PRO MOTORISTY
Bohatě zásobený ŠKODA E-shop přináší
všem zákazníkům komfortní a bezpečné
nakupování ŠKODA Originálního
příslušenství i dárkových předmětů.
To vše na jednom místě, z pohodlí
domova a s doručením až ke dveřím…
Do ŠKODA E-shopu se lze snadno dostat na adrese
eshop.skoda-auto.cz. Šikovným pomocníkem při každém nákupu je možnost rozdělení produktů dle typu
vozu. Při hledání se proto zobrazuje pouze to ŠKODA
Originální příslušenství, které lze pro daný model
použít. V průběžně aktualizovaném katalogu nakoupíte
například autokoberce, střešní nosiče, dětské autosedačky, stylové oblečení nebo miniatury vozů, ale i originální designové dárky. Veškeré příslušenství nabízené
ve ŠKODA E-shopu prochází přísnými interními testy,
aby splňovalo normy a kvalitativní kritéria značky.
S nákupem ŠKODA Originálního příslušenství si tak
zároveň pořizujete jistotu bezpečnosti, mechanické
odolnosti, bezproblémové kompatibility a dlouhé životnosti veškerého nabízeného zboží. Na ŠKODA E-shopu
rozhodně nenarazíte na neschválené zboží bez patřičných homologací, a už vůbec ne na stále rozšířenější
falzifikáty, které se na nás hrnou z různých e-shopů.
Objednané zboží je možné uhradit platební kartou,
převodem z účtu, on-line platbou, nebo si ho nechat
zaslat na dobírku. Pokud je objednávka učiněna před
14. hodinou a platba řádně připsána, případně zákazník zvolil doručení dobírkou, bude zboží expedováno
na určenou adresu již tentýž den, pokud je dnem
pracovním. Díky široké paletě možností dopravy si tu
svou nejvhodnější nalezne každý. Jen při objednávce
na ŠKODA E-shopu máte možnost osobního odběru
u více než 200 partnerů rozmístěných po celé republice. Navíc při výběru přepravy prostřednictvím společnosti PPL má zákazník možnost sledovat stav vyřízení objednávky on-line jak přímo ve ŠKODA E-shopu,
tak i na stránkách přepravní společnosti. Nově lze
objednat doručení i od společnosti Zásilkovna.

NÁŠ TIP:
Při cestování v létě
se určitě bude hodit
25litrová chladící
taška s praktickým
otevíráním na zip,
která udrží stálou
teplotu jídla a nápojů
až 5 hodin. Taška má
nastavitelný ramenní popruh,
vnitřní omyvatelnou termofólii
a boční kapsu na suchý zip.

Cena

489 Kč

PĚT DŮVODŮ
PROČ NAKUPOVAT

VE ŠKODA E-SHOPU

1

ÚPLNOST A PŘEHLEDNOST
Na jednom místě zde najdete široký sortiment ŠKODA Originálního příslušenství.
Po zadání konkrétního modelu ŠKODA se
zobrazí pouze relevantní produkty a kompletní sortiment dárkových předmětů.

2

KVALITA A BEZPEČNOST
U veškerého ŠKODA Originálního příslušenství je garantována 100% kompatibilita
s vozy ŠKODA. Klade se důraz na bezpečnost, kvalitu, užitné vlastnosti a aktuální
legislativní požadavky.

3

PRAVIDELNÉ AKČNÍ NABÍDKY
Každý měsíc je pro zákazníky připravena
nabídka akčního zboží za zvýhodněné ceny.

4

DÁRKOVÉ PŘEDMĚTY
Na ŠKODA E-shopu si můžete pořídit
stylové a kvalitní dárkové předměty.
Fanoušky rychlých kol by například mohly
zaujmout hodinky z kolekce Motorsport.

5

PROMYŠLENÁ LOGISTIKA
Díky široké paletě možností dopravy si tu
nejvhodnější nalezne každý. Protože má
ŠKODA AUTO velmi rozsáhlou síť partnerů, může se ŠKODA E-shop pochlubit
vysokým počtem výdejních míst v ČR.
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WE LOVE
CYCLING

BEZPEČNÉ SOUŽITÍ ŘIDIČŮ
A CYKLISTŮ NA SILNICÍCH
Cyklistika je skvělá, ale může být i nebezpečná. Zejména na silnici hrozí řada
krizových momentů – a to zvláště v létě, kdy jsou silnice plné cyklistů.
Vzájemná tolerance a ohleduplnost je proto na místě. Obě strany by si měly
uvědomit, že cyklisti jsou v tomto případě tou zranitelnější stranou.
Kritickým bodem soužití motoristů a cyklistů bývá
předjížděcí manévr. Právě při něm vyplouvají na
povrch emoce a obě strany se ocitají v nepohodě.
Zatímco řidiči se domnívají, že je cyklisté zdržují, ti se
cítí ohroženi. Podle statistik považuje 40 % cyklistů
předjíždění za nebezpečné. Pokud je předjíždí nákladní vozidlo nebo autobus, strach má dokonce
61 % lidí na kolech. Všeobecně platí, že řidič nesmí
při předjíždění ohrozit jiné účastníky silničního provozu. Aby si to každý nevykládal po svém, některé
země mají jasně stanoveno, že při předjíždění musí
být mezi vozidlem a kolem nejméně 1,5 metru místa.

Česká legislativa zatím toto pravidlo závazně nezavedla (dosud je ve fázi návrhu), ale rozhodně se doporučuje tuto zásadu respektovat. Tuto vzdálenost
považuje za vhodnou i Robert Šťastný z Výzkumu
dopravní bezpečnosti automobilky ŠKODA. Podle
něj je pro bezpečné předjíždění cyklistů nutné, aby
řidič vždy vyjel ze svého pruhu do protisměru tak,
jako kdyby předjížděl automobil. Ještě větší prostor
musí řidiči cyklistovi nechat v případě, že za sebou
táhnou přívěs nebo karavan, které jsou širší než
samotný automobil. Při zatáčení se navíc zadní roh
přívěsu vychyluje do stran, a tak představuje

pro cyklistu velké riziko. Nicméně i sami cyklisté
mohou svým zodpovědným chováním přispět ke své
vlastní bezpečnosti. Důležité jsou v tomto případě
zejména osvětlení a reflexní prvky. Zadní světlo by
mělo mít výkon alespoň 100 lumenů, přední více.
Přes den jsou lépe viditelné záblesky, v noci je vhodnější stálé svícení. Klíčové je zvolené oblečení, které
by mělo obsahovat fluorescenční barvy. V noci se
nejvíc osvědčují reflexní pásky na kotnících, protože
kmitají nahoru a dolů, čímž neuniknou řidičově pozornosti. Pokud to jde, vyplatí se navázat oční kontakt
mezi řidičem a cyklistou. Jako u většiny forem soužití, i tady platí, že vše je o vzájemném respektu, který
musí přicházet z obou stran. Čím víc budou chápány
potřeby a pohnutky ostatních účastníků silničního
provozu, tím budou silnice bezpečnější pro cyklisty
i motorizované řidiče.

Značka ŠKODA a cyklistika se rýmují
odnepaměti. Vášeň pro cyklistiku sahá
ve společnosti ŠKODA AUTO až do
samých počátků historie podniku.
V roce 1895 založili Václav Laurin
a Václav Klement v Mladé Boleslavi
továrnu na výrobu jízdních kol Slavia.
Teprve později se věnovali výrobě
motocyklů a automobilů. Úzké spojení
s cyklistikou pokračuje do současnosti. ŠKODA AUTO je již 17 let oficiálním
hlavním partnerem a dodavatelem oficiálních vozů nejprestižnějšího cyklistického závodu světa – Tour de France.
Česká automobilka kromě toho
sponzoruje i závod okolo Španělska
„La Vuelta“ a další mezinárodní cyklistické závody, kromě toho podporuje i řadu dalších akcí na lokálních
úrovních, včetně těch amatérských.
Pevnou součást rozšířené nabídky
produktů značky ŠKODA tvoří i jízdní
kola či cyklistické doplňky a vybavení.
A v neposlední řadě je třeba zmínit
specializované webové stránky
We Love Cycling, které popularizují
téma cyklistiky mezi širokou veřejností.
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NEVÁŽNÉ POZNÁNÍ VÁŽNÝCH
VĚCÍ ANEB VĚDA HROU
Dlouhé měsíce děti nechodily do školy a kromě chybějících sociálních kontaktů
vázne i jejich vzdělávání. Proto nebude od věci dozvědět se něco nového.
A jelikož zábavná forma je vždy lepší než učebnicové biflování, zveme Vás
do míst, kde se popularizaci vědy tradičně daří.
Příběh popularizace české vědy je příběhem Popelky,
která se z šedých šatů a umouněné stodoly dostává
na výsluní. I v Česku už vznikla řada míst, kde se věda
v různé podobě setkává s nejširší veřejností. Nikoliv
náhodou se zaměřují na oslovení těch nejmenších.
Právě u nich se nejsnáze vzbudí nadšení pro vědu,

UMĚLOU
INTELIGENCÍ
K PŘESNĚJŠÍ
DIAGNOSTICE

z něhož později může vyrůst skutečný zájem
a ovlivnit jejich profesní směřování. Nicméně v žádném věku není pozdě. Smyslem popularizace vědy
by měla být obecná osvěta a snaha vzbudit kritické
myšlení v široké populaci. Dozvědět se něco nového
je prostě užitečné, povznášející, moderní…

HVĚZDÁRNA
A PLANETÁRIUM
BRNO
Letět do vesmíru, nahlédnout do mikrosvěta,
poznat tajemství života, ponořit se do říše fantazie,
poodhalit budoucnost, prožít vědecko-fantastický
příběh – to všechno a mnohem víc objevíte ve Hvězdárně a planetáriu Brno. Moderně zařízené prostory
jsou ideální pro středně velké akce kongresové
a incentivní turistiky, specializované eventy, kulturní
aktivity i poněkud komornější setkání. Především
tu jde ale o vědu – nikoliv suchou a nudnou,
ale atraktivně pojatou a srozumitelnou široké
veřejnosti. Série speciálních projektorů v kombinaci
s desítkami počítačů dokáže vykouzlit na projekční
ploše o průměru 17 metrů překvapivě věrný model
vesmíru. V expozici Říše mlhovin se ponoříte do světa zářícího plynu a prachu, který provází hvězdy
od narození až do jejich smrti. Budete doslova
pohlceni obrazy nejkrásnějších vesmírných mlhovin,
které pořídily ty největší astronomické přístroje.
Doprovázet Vás bude i unikátní zvuková kulisa.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Kraví hora 2, 616 00 Brno
Otevírací doba: individuálně dle programu
Vstupné: 150 Kč

IQ PARK LIBEREC

ŠKODA AUTO testuje novou aplikaci
Sound Analyser. Ta pomáhá v rychlé
a precizní identifikaci potřeby servisní údržby pomocí umělé inteligence.
Program nahraje zvuk vozu a porovná
jej s již dostupnými akustickými vzory. Dojde-li přitom k nesrovnalostem,
aplikace pomocí algoritmu zjistí,
čím by tyto odchylky mohly být způsobeny a jak je možné je odstranit.
Sound Analyser přispívá ke zvyšování
efektivity v oblasti servisu, ke zkracování doby, kterou vůz stráví v dílně,
a k vyšší spokojenosti zákazníků.
Pilotního projektu se účastní 245 autorizovaných servisů značky ŠKODA
ve 14 zemích.

Může být škola hrou? Ano, přijďte se přesvědčit do
prvního zábavně-naučného centra v ČR. iQ Park
zpřístupňuje svět vědy a techniky. Jeho základním
principem je interaktivnost a zapojení co největšího
množství smyslů. Návštěvníci formou her a experimentů poznávají a objevují běžné jevy, které se dějí
kolem nás. K nejzajímavějším exponátům určitě patří
vodní hrátky, zrcadlové bludiště, vodní rotující tunel,
bublinárium či Fakírovo lože. Máte jedinečnou šanci
se vyfotit s nejvyšším mužem planety, zahrát si na moderátora předpovědi počasí nebo prozkoumat své tělo
termokamerou. V areálu najdete více než 200 interaktivních exponátů. Science centrum je určené mladším
dětem ve věku 3 až 10 let, které si rády hrají a učí se
hrou. Díky exponátům tvořeným přímo na míru jejich
věku si osvojují základní principy a fungování přírodních zákonů a poznávají svět kolem sebe. Řada expozic
odpovídá na zvídavé dětské otázky formou her
a osobních prožitků. Děti si odnesou nejen nové znalosti, ale i praktické dovednosti. Nudit se nebudou ani
jejich rodiče. Pro ně a starší sourozence jsou připraveny doprovodné tabulky s vysvětlivkami a návody.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Nitranská 1, 460 07 Liberec
Otevírací doba: individuálně dle programu
Vstupné: 140 Kč
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V ZAJETÍ HISTORIE I BUDOUCNOSTI
AUTOMOBILISMU
Rodný dům Ferdinanda Porscheho v Liberci – Vratislavicích je místem,
kde se počátky individuální mobility setkávají s trendy budoucnosti.
Návštěvníci si zde připomenou českou průmyslovou tradici, místní inženýrské
umění a nadšení pro techniku.

VÝPRAVA DO ZEMĚ ZÁBAVY
I POZNÁNÍ
Zemi plnou her, zábavy, stromů, zvířat a dětské fantazie najdete v Milovicích nad
Labem. Jedinečný zábavně-naučný park na ploše 10 hektarů našel inspiraci v tom
nejlepším ze světových parků i v nejtajnějších dětských přáních.
Park Mirakulum ve středočeských Milovicích nabízí
10 hektarů originální zábavy a volnočasových aktivit
s množstvím nápaditých herních prvků. Najdete tu
lesní hřiště a kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, lanová centra, podzemní chodby, prolézačky
a v neposlední řadě i úzkokolejnou železnici, která
park propojuje se sousedním Tankodromem.
Pohádková země zábavy a poznání myslí ve své
náplni na děti od nejútlejšího věku do patnácti let.
Pro děti i jejich rodiče jsou připraveny jak aktivní,
tak odpočinkové zóny. Kouzelný hrad s podzemními
chodbami, obří pískoviště nebo hledání cest z přírodního bludiště se postarají o dokonalé rozptýlení
i podnícení dětské fantazie. Mirakulum s radostí splní
jakékoliv přání a nabízí o víkendech a prázdninách
pestrý a různorodý živý program v kamenném amfiteátru. Dominantou celého parku je dřevěný hrad,
přesněji řečeno hradní komplex osmi věží plných
průlezů, visutých mostků, skluzavek a rozhleden,
kde děti mezi jednotlivými prvky překonávají
až desetimetrové výškové rozdíly. Hradu nechybí

ani opevnění a systém více než půl kilometru podzemních chodeb, které se splétají pod centrální částí
Mirakula. Ovšem ještě než se dostanete k hradu,
patrně se „zaseknete“ u jedné ze tří obřích
nafukovacích trampolín. Dost možná také uvíznete
v přírodním bludišti, kde Vás čeká kilometr propletených chodbiček. Kdo by se bál vzrostlých keřů, může
zvolit i jednodušší variantu pro menší děti.
Dalším lákadlem je největší lanové centrum v České
republice, kde svou obratnost může prověřit celá
rodina. Na své si přijdou starší děti, které se nebojí
řádit v korunách stromů, ale i ti mladší, co se raději
drží jen metr či dva nad zemí. Samostatnou kapitolou je Vodní svět, jehož soustava kaskád, fontán,
brouzdališť a vodních her nabízí v horkých letních
dnech nejen osvěžení, ale doslova moře zábavy.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Topolová 629, 289 24 Milovice
Otevírací doba: každý den od 10:00 do 18:00
Vstupné: 200 Kč (děti do 90 cm zdarma)

V domě na Tanvaldské ulici ve Vratislavicích nad Nisou se v roce 1875 narodil Ferdinand Porsche, který
se proslavil jako automobilový konstruktér a tvůrce
vozu Volkswagen. Obytný dům sloužil současně
i jako provozovna živnosti Ferdinandova otce Antona
Porscheho, který měl v přilehlém objektu prosperující klempířskou dílnu. Zde prožil Ferdinand Porsche
své dětství a mládí, v rodinném podniku se vyučil
klempířem. Záhy podnikl své první konstruktérské
krůčky i pokusy s elektřinou, které vedly k elektrifikaci celého objektu. V tomto domě žil Ferdinand
Porsche až do roku 1893, kdy se přestěhoval do
Vídně. Nicméně do Vratislavic se pravidelně vracel
za rodiči a v roce 1903 jim přivezl představit svou
vyvolenou – Aloisii Kaesovou. Cestu z Vídně do Vratislavic absolvoval mladý pár ve voze Lohner-Porsche
Mixte s benzino-elektrickým pohonem,
který Ferdinand Porsche zkonstruoval.
Budova rodného domu je od roku 2011 ve vlastnictví společnosti ŠKODA AUTO. V roce 2016 byla

dokončena její rozsáhlá rekonstrukce s cílem vrátit
jí proporce a vzhled z roku 1875, kdy se tam narodil
věhlasný konstruktér. Moderně pojatá expozice má
tři hlavní sekce – Inženýrské umění, Mobilita a Rodina. Na tomto autentickém místě zobrazuje velkou
osobnost v historických souvislostech a ukazuje
cestu k dosažení individuální mobility, završenou
konstrukcí vozu Volkswagen. Současně vykresluje
zásadní momenty vývoje inženýrského a konstrukčního umění, jehož je životní dílo Ferdinanda Porscheho součástí. Pomocí na místě zapůjčených iPadů se
návštěvníci u jednotlivých exponátů mohou seznámit
s dalšími souvislostmi a zajímavostmi.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Tanvaldská 38,
463 11 Liberec – Vratislavice nad Nisou
Otevírací doba: pátek, sobota a neděle
od 9:00 do 17:00
Vstupné: plné 50 Kč, snížené 30 Kč, rodinné 120 Kč
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UŽITEČNÍ POMOCNÍCI
NA CESTÁCH

ČESKO, ZEMĚ ZÁŽITKŮ

Cena

3 303 Kč

Cena

13 166 Kč

Na svých toulkách republikou toho obvykle přepravujete více než cestou do práce. Aby se vše vešlo
a ještě k tomu mělo nějaký řád, k tomu slouží řada šikovných doplňků, které byly stvořeny právě pro Váš vůz
ŠKODA. Podívejme se na pár zdánlivých drobností, které mohou cestování výrazně usnadnit a zpříjemnit.
TERMOELEKTRICKÝ CHLADICÍ / OHŘEVNÝ BOX
Na letních cestách přijde vhod šikovný pomocník v podobě termoelektrického boxu. Díky němu máte po ruce dobře vychlazený nápoj,
čerstvou svačinu nebo naopak teplé jídlo. S termoelektrickým chladicím a ohřevným boxem o objemu 15 litrů nic není problém. Díky
rychlému a rovnoměrnému chlazení si potraviny zachovají optimální teplotu po celou dobu jízdy. V případě potřeby jej lze přepnout
na termobox a jídlo ohřát či udržet teplé. Box lze snadno přepravovat na zadním sedadle po zajištění bezpečnostním pásem. Součástí
termoelektrického boxu je snímač napětí, který při jeho zapojení do
12V zásuvky slouží k ochraně autobaterie proti vybití. Jinými slovy se
nestane, že byste kvůli zapojenému boxu nemohli odjet…

Cena

17 603 Kč

PRÉMIOVÝ STŘEŠNÍ BOX
Někdy i obří zavazadelník vozu ŠKODA nemusí stačit. Kam potom
s nezbytnou bagáží, bez které se neobejdeme? I tenhle rébus má
řešení. Jmenuje se střešní box a nově pojme až 400 litrů. Větší přepravní kapacita jde ruku v ruce se snadnějším nakládáním.
Jeho konstrukce totiž umožňuje otevírání z obou stran. Vnitřní rozložení nákladu je zabezpečeno čtyřmi upevňovacími popruhy. Střešní box se zesíleným hliníkovým dnem má aerodynamicky optimalizovaný tvar, který přídavný odpor vzduchu redukuje na
nezbytné minimum. Kromě toho dobře ladí s Vaším vozem a hlavně je při jízdě bezpečný.

NOSIČ JÍZDNÍCH KOL NA TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
Bicykly jsou strašně neskladné, ale pro trávení volného času
v přírodě skoro nezbytné. Jak je chytře přepravovat, když nemáte dodávku? Nosič až na 3 jízdní kola lze jednoduše namontovat
na tažné zařízení, což má hned několik výhod. Bicykly nemusíte
obtížně zvedat na střechu, navíc za vozem výrazně méně narušují jeho aerodynamiku. Nehrozí také, že jimi zavadíte o strop
garáže či překážku nad silnicí. Nosič je uzamykatelný, což pomůže
ochránit kola před nenechavci. A protože je sklopný, tak i v naloženém stavu umožňuje pohodlný přístup do zavazadlového
prostoru. Elegantnější způsob přepravy jízdních kol ještě nikdo
nevymyslel…

od 161

99

Cena

Kč

DRŽÁK MULTIMÉDIÍ
Tento praktický držák Vám usnadní manipulaci s mobilním telefonem, hudebním přehrávačem nebo jiným multimediálním přístrojem. Držák multimédií jednoduše umístíte do otvoru držáku
nápojů v panelu středové konzoly a svůj mobilní telefon budete
mít vždy po ruce. Držák je možné použít pouze pro mobilní telefony, popř. jiné audio přístroje odpovídající svými rozměry otvoru
v držáku. Tvrzený plast tělesa držáku dodává stabilitu, vyjímatelná vložka z měkkého plastu chrání vložený audio přístroj před
poškozením. Už žádné hledání zvonícího telefonu v tašce nebo
po kapsách…

Cena

9999 Kč

ŠIROKÝ A PROVĚŘENÝ SORTIMENT NA MÍRU
V nabídce ŠKODA Originálního příslušenství jsou stovky položek pro všechny aktuální i některé starší vozy ŠKODA
– od gumových koberců přes síťové programy, ochranné lišty, potahy až po kola s pneumatikami. Na rozdíl od různých
napodobenin či padělků procházejí mnoha náročnými testy, které ověřují jejich bezpečnost a životnost. Pozornost se
věnuje nejen kvalitě zpracování, ale také bezproblémové zástavbě do konkrétního modelu. S univerzálními náhražkami
možná ušetříte pár korun, ale nejspíš si poškodíte svůj vůz, protože do něj nebudou pasovat. To by přece byla škoda…

TRYCHTÝŘ S VÍČKEM
V teplých letních dnech (a hlavně večerech) poletuje spousta hmyzu, který zanáší čelní sklo. Časté ostřikování spotřebovává kapalinu,
kterou je třeba do nádobky častěji dolévat. Ruku na srdce – kdo z nás větší či menší množství při doplňování nerozlil? Tomu může být konec
s chytrým a praktickým trychtýřem, který nahrazuje původní plastové víčko. Je vyroben z kvalitního TPE materiálu, zamezuje rozlití ostřikovací kapaliny a odolává působení chemikálií (například pohonných hmot či motorového oleje). Nejnovější vozy ŠKODA jej mají už z prvovýroby, nyní ho můžete mít i Vy.
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MAGICKÉ PODZEMÍ V RŮZNÝCH
PODOBÁCH
V letních měsících často hledáme osvěžení, a tak většinou míříme k vodě.
Není to však jediný způsob, jak uniknout slunečnímu žáru. Co třeba se vypravit
pod zem? Najdeme tam nejen příjemné teploty, ale také poučení.

ČESKO, ZEMĚ ZÁŽITKŮ

SKANZEN SOLVAYOVY LOMY
Skanzen Solvayovy lomy se nachází v katastru obce
Svatý Jan pod Skalou v okrese Beroun ve Středočeském kraji. Bývalé lomy byly proměněny v muzeum těžby vápence a úzkorozchodné dráhy, které je
přístupné veřejnosti od jara do podzimu. Další vstupy pro návštěvníky se nacházejí v obcích Loděnice
a Bubovice. Muzeum těžby a dopravy vápence
v Českém krasu je koncipováno jako skanzen ve
volné přírodě, který tvoří několik objektů – bývalých
provozních a technologických budov a rekonstruovaná úzkorozchodná lomová dráha. Největšími
zajímavostmi jsou polní lomová dráha s rozchodem
600 mm, kterou se návštěvníci mohou v rámci prohlídky svézt, a také podzemní štola. Budovy se zbytky technologických zařízení se nalézají ve zrušeném
vápencovém lomu Paraple v krajině Českého krasu.
Po celý rok můžete volně procházet po vyznačených
stezkách, prohlížet si volně přístupné exponáty
a podle názorných informačních tabulí získat představu o způsobu těžby, dopravy a zpracování vápence. Muzeum a podzemní štola jsou veřejnosti
přístupné v období květen – říjen o sobotách,
nedělích a svátcích, o hlavních prázdninách nově
i ve všední dny mimo pondělí. Kromě toho lze objednat pro organizované skupiny prohlídku v období
duben – červen a září – říjen každý všední den mimo
pondělí. Prohlídka s výkladem trvá zhruba 90 minut.
Začíná návštěvou muzea, pokračuje jízdou lomovou
dráhou a končí návštěvou podzemní štoly.
Ve skanzenu se dá vidět spousta zajímavých strojů,
které v minulosti sloužily v různých lomech.
Je tu téměř čtyřicítka lokomotiv, používaných
ve zdejším provozu mezi roky 1930 a 1963.
Nechybí ani buldozery a dempry – například
sovětský BelAZ 7522 v provozuschopném stavu.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Svatý Jan pod Skalou 11, 266 01 Beroun
Otevírací doba: každý den kromě pondělí od 11:00
do 15:30 (červenec – srpen)
Vstupné: 80 Kč (děti 40 Kč, rodinné 200 Kč)

CHÝNOVSKÁ JESKYNĚ

Chýnovská jeskyně je národní přírodní památka
ležící na jižním úbočí Pacovy hory, která představuje
nejvýznamnější a nejrozsáhlejší krasový útvar jižních
Čech. Nachází se zde pestré střídání barevných amfibolitů a vápenců, nicméně oproti jiným krasovým
jeskyním je bez výraznější krápníkové výzdoby.
Na území dnešního Česka se jednalo o první zpřístupněnou jeskyni. Objevena byla v roce 1863 při
práci v selském kamenolomu, k jejímu zpřístupnění
došlo v roce 1868, tedy již 5 let po objevení. Celková
délka jeskynního systému je více než 1200 metrů,
ale celkový rozsah nebyl ještě přesně určen. Na lokalitě stále probíhá speleologický výzkum, který téměř
každoročně přináší nové poznatky. Výzkum probíhající v nepřístupných částech během 80. a 90. let
20. století odhalil trvale zatopené rozsáhlé prostory
s drúzami křemene. Oblast jeskyně je taktéž významnou mineralogickou lokalitou společně s blízkou přírodní rezervací Pacova hora, kde bylo objeveno a popsáno více než 60 druhů minerálů. Jeskyně
je vyjma zimních měsíců přístupná pro veřejnost.
Okruh pro návštěvníky je dlouhý 220 m s nejnižším
bodem trasy v hloubce 42 m pod povrchem země.
Prohlídka zabere přibližně 40 minut a je zpoplatněna.
V zimních měsících je jeskynní komplex největším
přirozeným zimovištěm netopýrů v Evropě.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Dolní Hořice 54, 391 55 Chýnov
Otevírací doba: každý den kromě pondělí od 9:00
do 17:00 (červenec – srpen)
Vstupné: 140 Kč (děti 80 Kč)
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VÝPRAVY ZA ADRENALINEM
Zvyšuje se Vám hladina adrenalinu v krvi, když vidíte skokany na padáku
nebo horolezce na skalách? To je ten pravý adrenalin pro nejodvážnější.
Pokud ovšem toužíte nasát trochu adrenalinu do krve, ale zároveň nejste kaskadéři,
určitě si vyberete z řady bezpečných zážitků. Výběr je docela široký, a tak záleží
na každém, kam ho to víc táhne. Co třeba projít se korunami stromů nebo zkusit
pilotovat paraglide?

STEZKA KORUNAMI STROMŮ

Stezka korunami stromů se nachází v srdci majestátních lesů Krkonošského národního parku. Trasa
o délce více než 1 500 m vás provede druhově pestrým lesem, kde čekají četná překvapení a poučení.
Stanete se součástí lesního života a poznáte řadu
živočichů i rostlin, které nenajdete nikde jinde.
Zcela Vás uchvátí výhled ze 45 metrů vysoké věže,
díky kterému budete mít nadosah ruky lesní
mohykány, z nichž některé jsou staré přes 150 let.

Zavítáte i do unikátního naučného centra, které se
nachází v podzemí dřevěné rozhledny a představuje
spletitý kořenový systém stromů. Pokud dáváte
přednost samostudiu, jistě využijete velké množství
infotabulek, které můžete nerušeně studovat na
třech zastaveních nacházejících se na horizontálním
chodníku. Pokud spíš holdujete vzrušení, upřednostníte trojici adrenalinových zákoutí. Nejen děti
si zde vyzkouší udržení rovnováhy v průhledu, který
pod sebou odhaluje zdánlivě nebezpečnou propast.
Uprostřed vyhlídkové věže se vine více jak 80 metrů dlouhý suchý tobogán, kterým si můžete zkrátit
cestu dolů a zároveň si užít pořádný adrenalin.
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Krkonošská 350, 542 25 Janské Lázně
Otevírací doba: každý den od 9:30 do 19:00
(červen – září)
Vstupné: 280 Kč (děti 220 Kč, rodinné 750 Kč)

KURZ PARAGLIDINGU
Že byste chtěli zažít něco skutečně nezapomenutelného? Pak lze doporučit seznamovací kurz
paraglidingu v historickém centru bezmotorového
létání. Během jednoho dne v Rané u Loun získáte
docela dobrý kontakt s tímto adrenalinovým zážitkem. Pod pečlivým dohledem instruktorů zažijete
program odpovídající prvnímu dni řádného základního kurzu. Po vzájemném představení kolektivu
si vyjasníte organizační záležitosti, a to včetně nezbytného papírování. Zatímco budete mimoděk nasávat atmosféru a volnost tohoto krásného sportu,
vyslechnete si obecné seznámení s paraglidingem.
Také si převezmete kompletní vybavení,

se kterým budete trénovat. Poté už se začíná
s praktickým nácvikem ovládání padáku.
V přestávkách praktického výcviku zažijete své
první teoretické přednášky o paraglidingu.
Počítejte s 8 hodinami na místě, což se může zdát
hodně, ale věřte, že Vám čas uteče jako voda.
A pak už je jen na Vás, zda se budete vracet…
ZÁKLADNÍ FAKTA
Adresa: Raná u Loun 140, 439 24 Raná
Otevírací doba: denně od 9:30 do 19:30
Cena jednodenního seznamovacího
kurzu: 2 500 Kč
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BEZ AUTOSEDAČKY
ANI KILOMETR!
Děti potřebují ve voze tu nejlepší ochranu. Jejich svaly a kosti jsou stále ve vývinu a nejsou tak pevné a odolné jako
u dospělých, proto je důležité, aby se
malým pasažérům během cestování ve voze dostalo náležité podpory.
Dle českých předpisů děti do výšky 150 cm a tělesné hmotnosti do
36 kg musí cestovat v autosedačce.
Nejbezpečnějším místem ve voze je
pro děti zadní sedadlo, optimálně na
straně za spolujezdcem, kde hrozí nejméně rizik při nastupování, vystupování nebo poutání. Menší děti mohou
cestovat otočené proti směru jízdy na
předním sedadle spolujezdce za předpokladu, že je deaktivován čelní airbag
spolujezdce. Otočení ve směru jízdy je
povoleno, jen pokud je k takovému použití daná sedačka oficiálně schválena.
Všechny dětské autosedačky z nabídky ŠKODA Originální příslušenství plní
aktuální normu ECE a prošly také řadou
přísných testů jako například nárazovými testy NCAP nebo bezpečnostními
požárními testy, což pro řadu jiných výrobků neplatí. Pokud jde o bezpečnost
našich ratolestí, neměli bychom dělat
kompromisy.

od 8

TIPY NA ZAJÍMAVÁ MÍSTA

CESTUJEME
S CELOU
RODINOU
Cestování s dětmi bývá mnohdy velmi
náročné a vyčerpávající. Tím spíše
v letních parnech, kdy venkovní teploty
dosahují k 30 °C, se nám může stát,
že se nálada na palubě blíží k nule.
Jak tomu předejít?

Cena

372 Kč

Cestování autem není pro děti zrovna nejzábavnější činností. Možností, jak jim ho zpříjemnit, je však
spousta. Nechte se inspirovat, jak svého potomka na
cestě zabavit a udělat mu cestu autem pohodlnější.
Pohodlí na delších cestách zvýší dětem takzvané
záhlavníky či nákrčníky, tedy polštářky ve tvaru podkovy, které jim pomohou udržet hlavu ve správné
poloze. I tak se ale dítě po určité době nejspíš začne
nudit. K tomuto účelu výborně poslouží přenosné
DVD přehrávače, na nichž si dítě může pustit oblíbenou pohádku nebo film. Pokud je dítě už větší, můžete mu svěřit tablet, který je pro přehrávání pohádek
ideální. Aby zvuk přehrávače nerušil při jízdě ostatní
členy posádky, k DVD přehrávačům i tabletům lze
připojit sluchátka. Zlaté pravidlo říká, že když výlet
začne zvesela, zpravidla se povede. Není nic horšího,
než řešit spory už během cesty.

BALDŮV SVĚT
Místo plné zábavy pro malé i velké, kam se budete rádi každé léto vracet – to je Baldův svět. Naleznete tu atrakce všeho druhu: houpačky, prolézačky s tobogány, 6místné trampolínové pole, vzduchové trampolíny, letní tubing, 18 m dlouhou nafukovací housenku Megi, 4místnou bungee trampolínu, dvě vodní hřiště, 16 metrů velké
vyhřívané brouzdaliště s fontánkou, síťovou loď, duo lanovku, přírodní bludiště, síťovou atrakci s vyhlídkou pro děti i dospělé, mini zoo s malými holandskými kozičkami nebo maxihru Člověče, nezlob se. Novinkou je 3D bludiště se 3 patry. Baldův svět
o celkové rozloze 40 000 m2 se nachází 100 m od parkoviště v Areálu Mladé Buky
a má otevřeno o sobotách, nedělích a svátcích od 10 do 18 hodin.

CHLEBOVICKÁ MEDOVÁ STOPA
Naučná stezka s včelkou Medulinkou obohacená o herní prvek nabídne zábavu i poučení.
Na 5 stanovištích se účastníci seznámí s 12 včelařskými tématy a 12 zajímavými místy
Chlebovic, z nichž si mohou ověřit své nové znalosti v Medulinčině kvízu. Základem je hrací
karta „Medovka“, na které naleznou účastníci mapu trasy s místy, kde jsou umístěny panely
a prázdná políčka pro vepsání písmen správných odpovědí. Na jednotlivých stanovištích,
která navštíví, představuje včelka Medulinka zajímavosti z různých včelařských témat.
Po zvládnutí trasy a vyluštění tajenky obdrží účastník upomínkový list o absolvování
Chlebovické medové stopy. Po chlebovické medové stopě se můžete vydat ve čtvrtek
a pátek odpoledne nebo v sobotu dopoledne.

ZOO OHRADA HLUBOKÁ NAD VLTAVOU
V těsném sousedství pohádkového zámku Hluboká nad Vltavou můžete zavítat do zoologické zahrady Ohrada. Stát se zde můžete také adoptivními rodiči některého ze zvířat.
Zahrada se snaží kromě rekreace návštěvníků o jejich vzdělávání a poučení, nabízí rozšíření výuky netradiční formou školám všech stupňů a zapojila se do systému ochrany přírody. Dnes se zde chová na 256 druhů zvířat ve více než 2 000 exemplářích. V souladu
s tradicí se i nadále zahrada zaměřuje na chov našich druhů s rozšířením na zvířata Evropy
a mírného pásu Asie. Nechybí ani expozice představující faunu a flóru Austrálie, Ameriky
a Afriky. V posledních letech věnuje ZOO zvláštní pozornost zejména ohroženým druhům
české a evropské fauny. Od června do srpna má otevřeno každý den od 8:30 do 19:00.

SPORTOVNÍ AREÁL ŠKODALAND PLZEŇ
Sportovní areál Škodaland je oplocený venkovní zážitkový park pro děti i dospělé, kde si
každý najde, co ho baví. V létě je areál otevřený denně od 8:00 do 22:00. Vstup do areálu je zcela zdarma, ale psi mají vstup zakázaný. Celý areál přiléhá k Borské přehradě, po
níž se lze projet na zapůjčeném šlapadlu, loďce či paddleboardu. Nachází se zde i pěkné
hřiště pro děti obehnané nízkým dřevěným plotem, kde si děti mohou hrát v bezpečí.
Na malém kopečku naproti hlavnímu hřišti vyrostl velký hrad s klouzačkami a prolezačkami, pokladem, pavučinou a dalšími srandičkami, které děti obzvláště baví, stejně jako
velká vzduchová trampolína.
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PŮLSTOLETÍ
LEGENDY
S PŘIDANOU
OSLAVOU

120 LET
ZNAČKY ŠKODA

V MOTORISTICKÉM SPORTU
Významné jubileum letos slaví nejen
největší česká soutěž, ale také nejvýznamnější česká firma. Už 120 let působí ŠKODA AUTO na poli motoristického
sportu. Za tu dobu získala bezpočet
cenných vítězství i řadu zkušeností,
které později uplatnila při vývoji sériových vozidel. Není divu, že si toto výročí hrdě připomíná. S tím se pojí různé
aktivity na národní i mezinárodní úrovni
v průběhu celého roku 2021. Jednou
z nich je účast tzv. dealerských týmů
se soutěžními speciály ŠKODA FABIA
Rally2 nebo ŠKODA FABIA Rally2 evo,
které startují s podporou tuzemského
importéra značky ŠKODA. Do letošního
mistrovství ČR se zapojilo 7 autorizovaných prodejců, kteří dohromady
nasazují 8 závodních posádek.
A jelikož „Barumka“ je kromě evropského šampionátu součástí i toho
domácího, nebudou chybět ani ve Zlíně.

Barum Czech Rally Zlín je dlouhodobě
jednou z nejvýznamnějších motoristických akcí a zdaleka největší automobilovou soutěží v Česku. Letos se uskuteční
jubilejní 50. ročník. Poznamenejte si do
svých diářů: 27. – 29. srpna 2021.
Chystaný 50. ročník Barum Czech Rally Zlín má
kořeny v nesmírně bohaté motoristické historii.
Každoročně se tento motoristický svátek koná
v srpnu, kdy do Zlínského kraje pronikne zvuk závodních motorů a vůně benzínu. Oblíbená soutěž přináší
fanouškům neopakovatelné motoristické zážitky,
díky kterým je tato rally nevídaně navštěvována.
Loni musela být kvůli pandemii zrušena, o to větší
péči věnují pořadatelé její přípravě v tomto roce.
Tato soutěž, která má své centrum v baťovském
městě Zlíně, se postupem let propracovala až na
samotný vrchol evropských soutěží a každoročně
je nositelem řady novinek nejen v tuzemském rallysportu. Od roku 1983 je pevnou součástí mistrovství
Evropy a od roku 2007 se jezdí pod promotérstvím
celosvětové televizní společnosti Eurosport.
Tento krok vedl k výraznému posunu ve vývoji „Barumky“, což je patrné zejména na kvalitě startovního
pole. Také letošní ročník slavné soutěže odstartuje
v pátek večer diváckou superspeciálkou v ulicích
Zlína, po níž budou následovat dva plnohodnotné
závodní dny v sobotu a v neděli. Celá rally bude zahrnovat 15 rychlostních zkoušek o délce téměř
230 km, přičemž nejvzdálenější místo se nachází
pouze 50 km od centra soutěže. Diváci tak budou
moci snadno přejíždět mezi jednotlivými měřenými
úseky a shlédnout několik rychlostních zkoušek
za den. Prostě a jednoduše – poslední prázdninový
víkend se Zlínsko stane hlavním městem špičkového
motorsportu a kvalitní motoristické zábavy. Byl by
hřích tuhle výjimečnou příležitost propásnout.

DALŠÍ VÝZNAMNÉ
MOTORISTICKÉ UDÁLOSTI
Nejen 50. ročník legendární zlínské rally zasluhuje pozornost všech, kdo mají rádi
vůni benzínu. Po období lockdownů a uzavírek se vracejí k životu akce, které dělají
radost motoristickým fanouškům – ať už jsou to různé výstavy nebo sportovní
podniky. Brány areálů se pomalu otevírají veřejnosti a zvou k návštěvě. Těchto pár
tipů určitě stojí za zvážení…

Autoshow Praha
(27. – 29. 8. 2021)

Autoshow Praha zve po roce vynucené pauzy opět
do veletržního areálu PVA Expo v pražských Letňanech.
O posledním prázdninovém víkendu se tam uskuteční
24. ročník největší tuzemské přehlídky nových automobilů a příslušenství. Pořadatelé slibují kolem 40 novinek,
z nichž zhruba polovina bude mít v Letňanech českou
premiéru. Akce klade důraz na doprovodný program
se zaměřením na bezpečnost a ekologii provozu.

Tuning Show Lysá nad Labem
(5. – 7. 11. 2021)

Největší výstava upravených aut se uskuteční na
výstavišti v Lysé nad Labem. Návštěvníci budou moci
obdivovat upravené vozy různých stylů, ale i vzácné veterány. K vidění budou také závodní speciály připravené
pro sprinty a drifty, v nichž se odvážní mohou nechat
svézt. Opět se počítá se zapojením diváků. Ti dostanou
možnost hlasovat v divácké anketě pro exponát,
který se jim nejvíce líbí.

Mistrovství světa superbiků Most
(7. – 8. 8. 2021)

Největší motocyklovou akcí v Česku bude letos mistrovství světa superbiků na severočeském autodromu.
Srpnový závodní víkend je šestým v pořadí letošního
kalendáře a kromě prestižní třídy Superbike zahrne
i závody doprovodných tříd Supersport a Supersport
300. Autodrom Most uspořádáním této velké světové
události plní svůj závazek být reprezentativní součástí
sportovního, společenského a kulturního života regionu.

Mistrovství světa v motokrosu Loket nad Ohří
(24. – 25. 7. 2021)

Příznivci off-roadového závodění si jistě nenechají ujít
tradiční světový motokros v Loketských serpentinách
u Karlových Varů. Jeden z nejprestižnějších podniků
motoristického sportu na území České republiky
nabídne souboje nejlepších žen i mužů za řídítky
terénních speciálů. Předloni se těchto závodů,
které navštívilo 25 000 diváků, zúčastnilo celkem
186 jezdců z 25 zemí světa.
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NAKUPUJTE

VE ŠKODA E-SHOPU!

VŠE PRO VÁS I VAŠE AUTO NA JEDNOM MÍSTĚ

Pikniková deka
40099 Kč

Svačinový box
198 Kč
Nerezová láhev
110 Kč

Kovová externí
baterie
58101 Kč

Skládací stolička
Motorsport
168 Kč

Deštník ŠKODA
165 Kč

Jízdní kolo ŠKODA MTB
17 992 Kč

Jízdní kolo ŠKODA Kid
7 514 Kč

eshop.skoda-auto.cz

