
JINDŘICHOHRADECKO



Pojďte se projít romantickým Jindřišským údo-
lím podél Hamerského potoka, objevte zajímavá 

místa, která leží hned za městem na dosah! Jindro-
va naučná stezka vede po červené turistické značce 
mezi Jindřichovým Hradcem a Malým Ratmírovem. 
Více se dozvíte z  informačních panelů na  naučné 
stezce, děti potěší na každém zastavení hravé úkoly 
žabáka Jindry. Procházku lze vhodně spojit s  další 
místní atrakcí – jindřichohradeckou úzkokolejkou. 
Celá naučná stezka má délku asi 12 kilometrů. Jeli-
kož se vine poblíž Hamerského potoka, doporučuje-
me zdolávat ji po jeho proudu (od Malého Ratmíro-
va k Jindřichovu Hradci), pak půjdete stále z kopce. 
Poslední zastavení lemují břeh rybníka Vajgar.
Co vás na naší naučné stezce čeká? Od procházky 
podél zajímavého kamenitého koryta Hamerského 
potoka, přes úchvatnou scenérii Jindřišského údolí 

Jindrova naučná stezka

se skalnatými svahy a suťovými lesy, až po pohledy 
na přirozené meandry Hamerského potoka a Měst-
ský les, který vás pomalu přivede zpět do civilizace. 
A pokud budete chtít trasu poznat celou, zbývá vám 
poslední kilometr okolo rybníka Vajgar – naučná 
stezka zde začíná panelem na kraji Denisovy ulice, 
Hamerský potok překonáte nadchodem okolo silni-
ce a poté se spustíte zpět do divočiny na pokraji Vaj-
garského sídliště. Vaše procházka defi nitivně skončí 
v Slavíkově lese.
Jindrova naučná stezka v  současnosti obsahuje 21 
panelů, které jsou určeny dospělým návštěvníkům. 
Každý z  nich má však také část věnovanou dětem 
předškolního, případně mladšího školního věku. 
Tato dětská část je zpracována a rozšířena v barevné 
brožurce, kterou získáte pro své děti zdarma v Infor-
mačním centru v Panské ulici v Jindřichově Hradci.

S žabákem Jindrou za dobrodružstvím….

Jindrova naučná stezka nabízí nejen příjemnou 
procházku s nádhernými přírodními scenériemi, 
ale také setkání s několika vzácnými druhy 
z rostlinné i živočišné říše.

Více informací najdete na:
http://stezka.hamerskypotok.cz
www.hamerskypotok.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
(volně přístupná)

tel.: + 420 384 320 846, + 420 606 325 944
e-mail: nezarka@email.cz

GPS: 49°8‘35.924“N, 14°59‘52.476“E

Adresa: Nežárecká 103/IV, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Zajímavost:





Zajímavost:

Není nad vlastnoručně vyrobený dárek! Vdech-
nout kousku hlíny život přímo na  hrnčíř-

ském kruhu stojí rozhodně za to. Sršíte – li nápady 
a hledáte místo pro jejich realizaci, zamiřte přímo 
do Děbolína! Výtvarná dílna Romany Hulíkové se 
stylovým penzionem Keramika v  Děbolíně, cca 
2 km od  Jindřichova Hradce, je ideálním tipem 
na  pohodový výlet, zejména pro rodiny s  dětmi. 
Vlastnoručně si vyrobíte originální užitkové a de-
korativní výrobky. Vyzkoušíte si malování na kera-
miku, sklo, hedvábí a textil, točení na hrnčířském 
kruhu, výrobu šperků a mnohé další. K dotvoření 
dle vlastní fantazie je na místě připraveno více než 
200 nejrůznějších polotovarů. Na občerstvení jsou 
připraveny domácí buchty, káva, čaj, limo. Většinu 
výrobků si rovnou odnesete domů. Návštěva vý-
tvarné dílny je vhodná již pro děti od tří let.

Výtvarná dílna 
Romany Hulíkové v Děbolíně

Fantazii se meze nekladou…

Výtvarná dílna Romany Hulíkové se díky 
své oblibě u veřejnosti a zajímavému pojetí 
programové nabídky objevila v jednom z dílů 
prázdninového seriálu „Toulavá kamera 
vychutnává Česko“. 

Více informací najdete na:
www.penzionkeramika.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
(celoroční provoz)

tel.: + 420 384 364 999, + 420 602 476 331
e-mail: hulikova@email.cz

GPS: 49° 9‘ 32.52“, +14° 57‘ 27.77“

Adresa: Děbolín 26, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Zajímavost:

Mohlo by se zdát, že jsou dávno pryč časy dře-
věných kačenek, vozíků a  stavebnic. Omyl! 

Ani přetechnizovaná doba se všemi Supermany, 
Spidermany a  jinými hrdiny neubrala nic na krá-
se klasickým dřevěným hračkám. O  prázdninách 
roku 2011 byla v  Lodhéřově, soukromém, upra-
veném objektu zpřístupněna Luďkova Hračkolna. 
Jde o stálou výstavu výjimečných, autorských, dře-
věných, stavebnicových hraček Luďka Fialy, kde 
každá je díky ručnímu zpracování originálem. Jsou 
určeny pro děti nejen předškolního věku. Je zde 
možné si s hračkami také hrát, k dispozici je rov-
něž kryté pískoviště. V oddělené části Hračkolny je 
pak spíše pro dospělé vystavena sbírka unikátních, 
starožitných, řemeslných, šicích strojů s ukázkami 
šití z různých oborů. Vstup na obě výstavy je dob-
rovolný po  nutné předchozí telefonické dohodě. 

Kdo si hraje, nezlobí…

Majitel Hračkolny Luděk Fiala v minulosti 
pracoval ve vývojové dílně výrobního družstva 
JAS ve Stráži nad Nežárkou, tradičního výrobce 
dřevěných hraček. Některé jeho návrhy se v JASu 
v malých sériích podařilo realizovat. Od roku 
2011 je Luděk Fiala členem Unie výtvarných 
umělců České republiky, asociace 42 - hračka.

Více informací najdete na:
www.hrackyfi ala.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
(na základě telefonické dohody)

tel.: + 420 721 365 827
e-mail: ludek-fi ala@seznam.cz

GPS: 49°12‘25.877“N, 14°57‘53.812“E

Adresa: Lodhéřov 15, 
377 01 Jindřichův Hradec

Luď kova Hračkolna

Lodhéřov je zasazen do krásné lesnaté krajiny jen 
6 km od Jindřichova Hradce směrem na Červenou 
Lhotu. Samotná Hračkolna je na okraji obce blíže 
okresnímu městu číslo popisné 15. 
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Zajímavost:

Za  jeden provaz táhnout je samozřejmě chvá-
lyhodné, ale v  Deštné u  Jindřichova Hradce 

můžete tahat za  daleko více provazů! Expozice 
místního Provaznického muzea Karla Klika (jediná 
v Čechách) představuje historii i současnost provaz-
nického řemesla i provaznických rodů. Uvidíte zde 
praktickou ukázku řemesla na  dobových strojích. 
Návštěvníci zhlédnou staré řemeslné postupy tra-
diční výroby provazů, popruhů, rohožek a sítí po-
mocí originálních nástrojů a na dobových provaz-
nických strojích. Jedná se například o pletací stroj, 
jeden z nejstarších u nás, dále o stáčecí stroj ve stáří 
80 - 100 roků, na kterém se vyrábí stáčené šňůrky, 
80 roků stará zkoušečka pevnosti provazů, více jak 
100 roků starý stroj na předení a  stáčení provazů. 
Dále jsou zde praktické ukázky zpracování lnu, sí-
ťování, výroba klubíček na  ručním stroji, ukázka, 
jak se dříve pracovalo, když ještě nebyla elektřina 

Provaznické muzeum 
Karla Klika Deštná

a  používaly se transmise (pohon vodou a  párou), 
a podobně. Také část soukenického a tkalcovského 
řemesla. Vystaveny jsou ochranné sítě proti mou-
chám na koni a mnohé další provaznické a tkalcov-
ské výrobky historické i novější. Zhotovené výrobky 
je možno zakoupit. Ukázky jsou zvláště poučné pro 
školní výpravy, kterých sem zajíždí velká část. Doba 
trvání prohlídky: 45 - 60 minut, vstupné: 50 Kč do-
spělí, 30 Kč děti a důchodci. K dispozici jsou tištěné 
průvodní texty v  anglickém a  německém jazyce. 
Zájezdy mohou po dohodě s průvodcem navštívit 
muzeum i mimo provozní dobu.

Táhnout za jeden provaz…

Zakladatel muzea Karel Klik fi nancoval vznik 
této unikátní instituce ze svých vlastních 
prostředků. Deset let (1998 – 2008) zde působil 
jako průvodce, poté předal muzeum 
k provozování Městu Deštná.

Více informací najdete na:
www.provaznickemuzeum.destna.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
květen, červen, září: 
denně kromě pondělí 11.00 – 15.30 hod.
červenec, srpen: 9.30 – 16.30 hod.
říjen – duben: 
dle dohody na tel. čísle 
+ 420 723 518 377 (průvodce)
tel.: + 420 384 384 231, + 420 384 384 291
e-mail: provaznickemuzeum@destna.cz

GPS: 49°15‘52.344“N, 14°55‘20.734“E

Adresa: náměstí Míru 95, 
378 25 Deštná
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Zajímavost:

Říká se, že nejkrásnější pohled na svět je z koň-
ského hřbetu. Aviatikové by však s tímto rče-

ním nesouhlasili doslova. Pro ně je totiž pohled 
na  svět nejúžasnější z  mnohem závratnějších 
výšek. Své o  tom vědí v Deštné na  Jindřichohra-
decku, kde najdete muzeum s  expozicemi zamě-
řenými především na  naše letce na  frontách 2. 
světové války a historii letectví na jihu Čech. Uvi-
díte dobové letecké výstroje a uniformy, fragmen-
ty bojových letounů, dokumentaci a  pozůstalosti 
válečných letců RAF. V pietní místnosti jsou prs-
tě z  hrobů našich padlých letců. Rozlehlý bývalý 
kinosál je věnovaný československému sportov-
nímu i armádnímu letectví a vojenským tradicím 
zaniklého 153. jindřichohradeckého záchranného 
praporu. Kromě zavěšeného kompletního větroně 
Šohaj jindřichohradeckého aeroklubu, jsou domi-
nantními exponáty fragmenty vojenských letadel. 
V  leteckém kině zhlédnete dokumentární fi lmy 
s  aviatickou tématikou. Základ další části expo-
zice tvoří sbírky Klubu historie letectví, který za-
jišťuje kompletní expozici (www.khl-jhradec.cz), 
ale také dary či zápůjčky. Expozice je každoročně 
upravována. Vstupné: 50 Kč dospělí, 30 Kč děti 
a důchodci. K dispozici jsou tištěné průvodní texty 
v anglickém a německém jazyce. Zájezdy mohou 
po dohodě s průvodcem navštívit muzeum i mimo 
provozní dobu.

Já se vznáším, já si létám…

V Leteckém muzeu je k vidění řada unikátů: 
např. část letounu Messerschmitt Me-109, 
trosky B-24 Liberatoru PP-Y nebo motor z Bf 109, 
který byl nalezen v okolí Veselí nad Lužnicí.

Více informací najdete na:
www.leteckemuzeum.destna.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna                                                                           
Muzeum je otevřeno od úterý do neděle.
červenec, srpen: 9.30 – 17.00 hod.
květen, červen, září: 11.00 – 17.00 hod.
říjen – duben: dle dohody na tel. čísle: 
+ 420 721 415 581 (průvodce)

tel.: + 420 384 384 231, + 420 384 384 291
e-mail: leteckemuzeum@destna.cz

GPS: 49°15‘54.835“N, 14°55‘21.738“E

Adresa: náměstí Míru 61, 
378 25 Deštná

Letecké muzeum Deštná
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Zajímavost:

Za devatero kopci a devatero potůčky od Hrad-
ce Jindřichova nachází se v malebné obci Ro-

seč skutečný pohádkový ráj pro děti a jejich rodiče. 
V Houbovém Parku na vás čekají zajímavé aktivity 
doslova pro celou rodinu. V zahradě Skřítků obje-
víte mnoho zajímavých rostlin. Pobavíte se inter-
aktivní pohádkovou a dinosauří stezkou s mnoha 
úkoly. Ve stezce planet zase získáte mnoho zajíma-
vých informací o  vesmíru. Houbová stezka vám 
připomene, jaké druhy hub se nachází v  našich 
lesích, které jsou dobré a chutné a na které si musí-
te dávat pozor. Po celou dobu návštěvy parku vám 
budou dělat společnost pracovití Skřítkové u svých 
domečků. V Muzeu fosílií je zmapován vývoj pla-
nety od  období kambria. Uvidíte zde trilobity, 
amonity, opravdové dinosauří i mamutí kosti, žra-
ločí zuby a mnoho dalších živočichů a rostlin, kteří 
obývali Zemi dávno před námi. Budete mít mož-
nost si na  některé exponáty i  sáhnout. Ve  spole-
čenské hale, v připravené výtvarné dílně, si můžete 
vyrábět, korálkovat a malovat dle chuti. V hale je 
i  mnoho netradičních her, které můžete vyzkou-
šet. Je zde možno zakoupit občerstvení a  drobné 
upomínkové předměty. Aktivity jsou vhodné i pro 
tábory, školy a  školky. Roseč se nachází 12 km 
od Jindřichova Hradce.

Houbový Park 
a Ráj Skřítků v Roseči

Bylo, nebylo….

Dinosauří stezka vás přenese do prehistorické 
doby a stanete se na chvilku skutečnými 
paleontology. V Muzeu fosílií porovnáte 
své nálezy z lomu s opravdovými exponáty. 

Více informací najdete na:
www.houbovypark.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
O prázdninách denně: 10.00 – 17.00 hod.
Mimo prázdniny vždy o víkendech 
od 27. 4. do 29. 9.: 10.00 – 17.00 hod.

tel.: + 420 604 247 389
e-mail: info@houbovypark.cz

49°7‘46.171“N, 14°54‘42.019“E

Adresa: Roseč 3, 
378 46 Roseč
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Zajímavost:

Je libo sondu do historie motocyklů a motokol 
nepřeberných tvarů, značek a  barev? Máte ji 

mít. Muzeum motorových kol v Horní Radouni 
je tím pravým místem pro cíl vaší návštěvy. Mu-
zeum se nachází v objektu bývalé školy uprostřed 
obce Horní Radouň, ležící necelých čtrnáct kilo-
metrů od  Jindřichova Hradce. Přímo obcí pro-
chází cyklostezka č. 1239. V  současnosti je zde 
vystaveno 71 motorových kol především předvá-
lečné výroby, které doplňuje nespočet předmětů 
souvisejících s historií motorismu. Součástí sbír-
ky je také unikátní počet, a to více než třiceti tří 
motokol s  motorem značky Sachs. Jen samotná 
československá výroba je zde pak zastoupena je-
denácti různými výrobci motocyklů a  motokol. 
Pro děti je zde připraven dětský koutek a  hřiště 
před budovou a  pro motocyklisty či cyklisty je 
před budovou celoročně postaven altánek, což 
jistě potěší při nepřízni počasí.

Muzeum motorových kol 
v Horní Radouni

Za odkazem našich pradědečků…

Muzeum motorových kol v Horní Radouni 
nabízí ještě jednu raritu. Celou expozicí provází 
Hujerova naučná stezka, obsahující mnoho 
vynálezů tohoto zapomenutého génia.

Více informací najdete na:
www.muzeumradoun.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
duben, květen, červen: 
So – Ne  10.00 – 16.00 hod.
červenec, srpen: Po – Ne 10.00 – 18.00 hod.
září, říjen: So – Ne  10.00 – 16.00 hod.
Po telefonické dohodě je možné uskutečnit 
individuální prohlídky s výkladem i mimo 
otevírací dobu.

tel.: + 420 777 264 169
e-mail: bsa@j-hradec.cz, 
muzeumradoun@gmail.com

GPS: 49°15‘24.796“N, 15°0‘18.465“E

Adresa: Horní Radouň 91, 
377 01 Jindřichův Hradec
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Zajímavost:

Nebaví vás pasivní prohlídky muzeí, zám-
ků a  hradů? Klokotá vám v  krvi adrenalin? 

Tak honem rychle vyskočte z  papučí, oblékněte 
sportovní oděv a  hurá za  dobrodružstvím. Kam? 
No přece na  Landštejn! Lanový park Landštejn 
najdete v  České Kanadě. Jeho jedinečná poloha 
v panenské přírodě slibuje neopakovatelný zážitek 
a prožitek. Pro všechny odvážlivce jsou připrave-
ny vysoké lanové překážky (celkem 21), ale i nízké 
překážky vhodné pro děti od pěti let.  Nechybí ani 
zázemí pro hru paintball. V nedalekém cyklokem-
pu na vás čeká další dobrodružství: aquazorbing, 
lukostřelba nebo bungee running. 
Pro školy nabízíme celou řadu programů a aktivit, 
abychom dokázali pokrýt všechny vaše požadavky. 
V  naší nabídce naleznete specializované adaptační 
kurzy, tradiční školní výlety i zajímavé cyklokurzy.
Realizujeme také fi remní programy patřící do sku-
piny tzv. outdoorových programů, které se ode-
hrávají v přírodním, neformálním prostředí a jsou 
založeny na principu učení zážitkem. 

Lanové a outdoorové 
centrum Landštejn

Leze, leze… po laně

V okolí kempu je mnoho turistických cílů, 
jako například hrad Landštejn, Bizoní farma 
ve Starém městě pod Landštejnem, Oáza Maříž 
s možností výroby vlastní keramiky nebo in-line 
bruslařská dráha.

Více informací najdete na:
www.coody.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna
květen, červen: So – Ne 10. 00 – 18.00 hod.
červenec, srpen: Po – Ne 10. 00 – 18.00 hod.
září: So – Ne 10.00 – 18.00 hod.

tel.: + 420 603 183 603
e-mail: info@coody.cz

GPS: 49°0‘51.800“N, 15°15‘8.000“E

Adresa: Coody Outdoor, s. r. o., 
378 82 Staré město pod Landštejnem
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Zajímavost:

Obec Zahrádky leží na  rozhraní Jihočeského 
kraje a Vysočiny, cca 25 kilometrů od Jindři-

chova Hradce směrem na Telč. Po okruhu mine-
te městečko Strmilov a  po  3 kilometrech najdete 
odbočku na  Zahrádky. Právě tady najdete nejen 
celorepublikovou raritu, sluneční nášlapné hodiny, 
ale také výtvarnou dílnu nabízející nejrůznější ru-
kodělné kurzy. Kurzy si můžete vybrat z již hotové 
programové nabídky, nebo pro skupinku připraví-
me kurz dle jejího přání. Rukodělné kurzy jsou ur-
čeny pro děti i dospělé klienty bez ohledu na jejich 
schopnosti a  dovednosti. Pořádány jsou většinou 
pro skupiny cca 5 - 12 klientů. Každý z  kurzů je 
veden odborným lektorem. Nabídka je opravdu 
široká: od  výroby šperků z  korálků, restaurování 
nábytku, malování horkým voskem, přes pletení 
košíčků a aranžování květin až k patchworku. 
Obec Zahrádky provozuje od  roku 1999 kromě 
výtvarné dílny také turistickou ubytovnu, která má 
kapacitu 37 lůžek + 6 přistýlek v sedmi pokojích. 
Vchod do ubytovny je prostornou zahradou, kde je 
velké vyžití pro děti. V ubytovně není možné vařit, 
nabízíme stravu. 

Zlaté české ručičky…

Výtvarná dílny Zahrádky vznikla jako modelový 
projekt obnovy venkova a dala si za cíl setkávání 
rozmanitých lidí a propojování různorodých 
činností. Hlavní motto zní: AKTIVNĚ - ŠETRNĚ 
- PRO RADOST.

Více informací najdete na:
www.zahradky.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna                                                                           
(dle nabídky dílny, kterou sledujte na webo-
vé stránce)

tel.: + 420 384 490 044, + 420 724 195 007
e-mail: vyda@zahradky.cz

GPS: 49°12‘3.024“N, 15°14‘31.650“E

Adresa: Zahrádky 42, 
378 53 Strmilov

Výtvarná dílna Zahrádky
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Zajímavost:

Víte, že do lesa nemusíte zamířit vždy jen kvůli 
čerstvému vzduchu, houbám a  lesním plo-

dům? V  lesích na  Novobystřicku je ukryt pravý 
poklad pro všechny milovníky předválečné histo-
rie, a to Muzeum čs. opevnění Klášter. Nachází se 
zhruba 25 km od  Jindřichova Hradce, mezi obcí 
Klášter a hradem Landštejnem. Tvoří ho celkem 6 
bunkrů vybudovaných v roce 1938. Hlavní expo-
ziční objekt je vyzbrojen, vybaven (včetně funkč-
ního periskopu a  ventilátoru) a  uveden do  sta-
vu, v  jakém se opevnění na  jihu Čech nacházelo 
koncem září 1938. Prohlídka je s  odborným vý-
kladem průvodce. Druhý expoziční objekt, který 
bývá zpřístupněn při zvláštních příležitostech, je 
uveden do podoby, v jaké se opevnění na hranici 
s  Rakouskem nacházelo za  komunistického reži-
mu, kdy bylo stále udržováno za účelem případné 
obrany tehdejšího východního bloku. Další z ob-
jektů má náložemi zničené střílny a v poškozených 
místech může návštěvník spatřit sílu stěn. Poblíž 
jsou zachovalé originální zákopy ze září 1938.  

K obraně národa…

Muzeum čs. opevnění je nejstarším muzeem
tohoto druhu v jižních Čechách. Součástí 
prohlídkové trasy jsou další 3 bunkry a základ 
bývalé chaty, která sloužila k ubytování osádek 
opevnění.  

Více informací najdete na:
www.bunkry-jh.cz, www.staremestopl.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna 
duben, květen, říjen: So - Ne 10.00 – 17.00 hod. 
červen, září: Út – Pá 10.00 – 16.00 hod. 
So - Ne 10.00 – 17.00 hod. 
červenec, srpen: Po - Pá 10.00 – 16.00 hod 
So - Ne 10.00 – 17.00 hod. 

tel.: + 420 606 102 350 , + 420 728 043 746

GPS: 49°0140 N,15°1137 E

Kontaktní adresa: Miloslav Sviták, 
Vídeňská 31/III, 377 01 Jindřichův Hradec

Muzeum čs. opevnění Klášter
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Zajímavost:

Užili jste si do  sytosti námi nabízené turistické 
atraktivity v  okolí Jindřichova Hradce? Pokud 

ano, dovolte nám závěrem ještě jednu pozvánku 
zpátky do města nad Vajgarem. Do města, které na-
bízí nejen řadu unikátních pamětihodností, ale záro-
veň tu na vás čeká i jedinečný moderní zážitek.
Zveme vás do Růžové ulice k návštěvě Obchodně 
- medicínského centra sv. Florián, které zaháji-
lo svůj provoz 16. května roku 2012. Z historické 
budovy, Jindřichohradečákům známé jako „bývalá 
hasičárna“, vznikl díky soukromému investorovi 
zcela ojedinělý objekt, ve  kterém se na  2.400 m² 
nachází kromě ordinací specializovaných lékařů 
a  kancelářských prostor také obchodní plochy se 
stylovými obchůdky, provozovnami služeb, restau-
rací a kavárnou.
V pasáži, jejíž dominantou je socha sv. Floriána, pa-
trona hasičů, můžete zhlédnout unikátní aqua show, 

Třešnička na dortu…

Aqua show v budově sv. Floriána byla 
nainstalována jako druhá svého druhu v Evropě. 
Aqua show, to je jedinečný emotivní zážitek, 
který si určitě nenechte ujít!  

Více informací najdete na:
www.svfl orian.cz

Otevírací doba: 
sezóna/mimosezóna 
8.00 – 20.00 hod. 

tel.: + 420 777 321 262
e-mail: mateju@rbbinvest.cz

GPS: 49°8´46.076“N, 15°0´17.391“E

Adresa: Obchodně – medicínské centrum, 
Růžová 41, 377 01 Jindřichův Hradec

Aqua show – sv. Florián
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která je spouštěna každý den v provozní době cent-
ra, a to vždy v celou hodinu od 9.00 do 20.00 hodin. 
Jedná se o nádhernou podívanou, v níž se prolínají 
světelné efekty, videoprojekce a obrazce tvořené kap-
kami padající vody s tóny působivé hudby.
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