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Vezměte celou rodinu na výlet 
a poznávejte krásy Česka  
i okolních zemí. Vybrali jsme 
pro vás zajímavé tipy a akce, 
které by vám neměly ujít. 

TIPY PRO OBDOBÍ 

od 13. 4. do 19. 4. 2015 
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Starohradské 
slavnosti vína 2015
sobota 18. dubna 
Pohádkový hrad a zámek Staré Hrady po-
řádá již tradiční Valdštejnské slavnosti vína 
za účasti vévody Albrechta z Valdštejna a jeho 
družiny. Čeká vás ochutnávka vín, dobový 
a vinný jarmark, souboje královských muš-

ketýrů, pohádkové vinobraní pro děti, 
vojenská přehlídka a další zajímavosti. 
Program a zábava pro děti i dospělé 
po celý den. Více informací 
na www.starehrady.cz
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KALENDÁŘ AKCÍ aneb Co se kde děje

Olomoucká 
výstava 
Člověk a víra 
do neděle 26. dubna
V Křížové chodbě kostela 
sv. Michala obdivujte 
výstavu velkoformátových 
fotografií na téma Člověk 
a víra. Šedesát velko-
formátových fotografií 
přibližuje tradice křesťan-

ství a ukazuje nejen krásy sakrální architektury, ale také člověka a jeho 
křesťanský prožitek. Více informací na www.paschaliaolomucensia.cz

Nenechte  
si ujít tradiční  

jarní slavnosti vína  
na hradu a zámku  

Staré Hrady  
u Jičína.

Waltersdorfský Wine Weekend  
sobota 18. dubna
Vypravte se za poznáním a dobrým vínem, a to k našim sousedům  
do Rakouska. Koná se tu Waltersdorfský Wine Weekend. V hotelu Falkensteiner 
Therme & Golf Hotel Bad Waltersdorf se představí 35 vinařů ze Štýrska,  
a vy tak budete mít jedinečnou 
možnost ochutnávat ta nejlepší 
vína ročníku 2014, k tomu zobat 
štýrské lahůdky a poslouchat 
živou muziku. A kdyby vám to 
nevyšlo tento víkend, zajímavý 
program se nabízí i v sobotu  
2. května. To se zde během  
akce Večeře & Muzikály 
podávají dobroty za zvuku 
muzikálových hitů.

Udělejte si výlet 

do zahraničí

Jak se lidé ve zlín-
ském a otrokovic-

kém regionu odívali 
v letech 1890 až 1965? 

Odpověď na tuto otázku 
přináší výstava Od kri-

nolíny po minisukni, kterou 
pořádá Klub přátel historie 

města Otrokovice. Výstava mapuje 
také živnosti a krejčovské salony, 
které byly v Otrokovicích a ve Zlíně 
v období před I. světovou válkou až 
do padesátých let, než byly znárod-
něny. Pro návštěvníky bude výstava 
zajímavá zvláště díky originálům 
historických oděvů ze sbírky známé 
sběratelky Zdeny Mudrákové a do-
bovému nábytku. Více informací 
na www.otrokovice.cz

Výstava 
Od krinolíny 
k minisukni 

v Otrokovicích
do neděle 
26. dubna 
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Dýmky, fajfky, tabáček 
ve strakonickém 
Muzeu středního 
Pootaví 
do soboty 25. dubna 
Historická výstava představuje 
typologii dýmek a sleduje fenomén 
jejich módního kouření. K vidění 
bude vše, co souvisí s potřebami  
kuřáků dýmek – sirky, flakonky 
na tabák apod. Nálepky na doutní-
ky a obrázky z krabiček zapůjčil  
Jan Malířský. Více informací na 
www.muzeum-strakonice.cz

EXTRA
TIP

Chodíte rádi na výlety 
nebo pracujete na své 
zahrádce? Cítíte občas 
nebo pravidelněji, že vám 
lupe v kloubech a přidává 
se i bolest?
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Užijte si nejen pěší výlety 

Pokud není bolest natolik 
intenzivní, aby vás donutila 
zajít k lékaři, jenž by mohl 
diagnostikovat počínající 
revmatoidní artritidu, 
zkuste si „naordinovat“ 
ozdravnou kúru v podo-
bě vyvážené stravy,  
přiměřeného pohybu,  
ale i relaxace… 
Trápí-li vás nadváha, 
není nic rozumnějšího 
než se snažit odlehčit 
svým kloubům redukcí 
hmotnosti. Přidáte-li 
k vyváženému jídel-
níčku i pohyb, uděláte 
pro své tělo, a pře-

devším pro své klouby, to nejlepší. 
Obohaťte svou stravu o lehká jídla, 
vybranou zeleninu a ovoce (ne však 
citrusy), jezte ryby, celozrnné výrob-
ky a dbejte na kvalitu konzumovaných 
potravin. Pro zdravé klouby můžete 
skladbu svého jídelníčku podpořit 
i vhodnými doplňky stravy. Pod slo-
vem pohyb si nemusíte hned před-

stavovat úmorná cvičení, ideální 
je chůze. Pokud rádi chodíte, 
není nic snazšího než si pořídit 
hole pro tzv. nordic walking, 
s nimiž se vám nejen bude 
lépe chodit, ale zapojíte díky 
nim do pohybu také ruce, 
a tím celý pohybový aparát. 
V neposlední řadě  
je důležitá i relaxace, 
tu však lze spojit s užiteč-
ným pohybem pro klouby 
– můžete si například zajít 
zaplavat nebo si dopřát 
speciální rehabilitační 
cvičení. 


