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KULTURNÍ LÉTO U JEZERA
V Doksech najdeme nejen muzeum 
slavného Čtyřlístku, jehož návštěvu s dětmi 
určitě nesmíte vynechat. Bez nadsázky se dá 
říct, že Máchovo jezero se během letošního 
léta oblékne do kulturního hávu. Místní 
kulturní dům v Doksech totiž přichystal 
nový koncept "Kulturní léto u Máchova 
jezera". Začíná už koncem června a končí 
zářijovým vinobraním v areálu hotelu Port. 
Během té doby se kolem jezera uskuteční 
velké množství akcí, ať to bude řezbářské 
sympozium, několik výstav nebo velké 
festivaly. Jaké?  Za návštěvu určitě stojí 
rodinný festival Rozmarné léto (21. 7.) 

KRAJ PLNÝ ZÁŽITKŮ. 
Máchův kraj…
Stačí jen hodina jízdy od Prahy 
a jako na dlani se před vámi 
rozprostře nádherná letní idyla. 
Koupání v jezeře, dny provoněné 
sluncem a jehličím z okolních lesů, 
plných borůvek a hub… A k tomu 
nedaleké pískovcové skály, výletní 
lodě křižující Máchovo jezero, 
a v neposlední řadě i zajímavé 
akce konané na blízkých hradech 
a zámcích... Proč se tedy nesbalit 
a nevyrazit na pár dní do kraje, 
jemuž přívlastek dal sám slavný 
český básník, Karel Hynek Mácha? 

odehrávající se na malých pódiích s hudbou 
a divadélky pro děti na pláži Klůček. Jeho 
součástí jsou i koncerty na velkých pódiích 
s aktéry, jako je kapela Žlutý pes či Tomáš 
Klus. Dalším z festivalů je třeba Zadarmofest 
(4. 8.), který se koná taktéž na Klůčku a má 
zcela neopakovatelnou atmosféru. 

NA HRADY I DO KINA
Na zámku v Doksech pak budou během léta 
probíhat pravidelná divadelní představení. 
Opětovného otevření se letos dočkalo i letní 
kino. Promítat se bude především v areálu 
zámku, ale diváci se díky mobilní promítací 
technice mohou těšit i na podívanou na 

dítě chce někdy vyzkoušet chytání ryb 
a Máchovo jezero je ideálním místem 
pro první rybářské zážitky. K lovu totiž 
stačí nákup povolenky a dodržování 
rybářského řádu. Pokud si jako zázemí 
pro místní dobrodružství vyberete 
náš partnerský hotel Port, ocitnete 
se v nejklidnějším rybářském úseku, 
určeném exkluzivně pro hosty hotelu. 
S dětskou rybářskou výbavou si nemusíte 
dělat starosti, poskytnou vám ho 
v hotelové půjčovně. 

Aktuální informace naleznete na 
www.regatamachovojezero.cz

www.kulturadoksy.cz
www.hotelport.cz

jiných místech, například na pláži. Posadí 
se na deky, ve stáncích si koupí občerstvení 
a filmy budou sledovat se clonou západu 
slunce. A možná se na začátek filmu počká 
až do setmění...Romantika na druhou. Co 
říkáte? Za zmínku bezpochyby stojí i hrady 
Bezděz a Houska, kde celé léto probíhají 
nejrůznější jarmarky, koncerty, rytířská klání 
či divadelní představení. Třeba na Bezdězu 
můžete od 5. do 8. července prožít čtyři dny 
jako ve středověku. Na nedaleké Housce se 
zas v sobotu 23. června na nádvoří bude hrát 
představení Tři mušketýři.

NA PLAVBU I NA RYBY!
V této oblasti se vše točí kolem Máchova 
jezera - jeho čtyř písečných pláží, 
všemožných sportovišť a rozlehlé vodní 
hladiny, po které se můžete projet na 
jedné ze čtyř populárních výletních lodí. 
Ty zajišťují nejen vyhlídkové plavby, ale 
během dvou prázdninových měsíců vás 
pravidelnou linkou dopraví na kterékoli 
z osmi přístavišť na jezeře. A ujít si 
nenechte ani noční plavby největší lodi 
Máj, na ty se můžete těšit o prázdninách 
vždy ve středu a v sobotu. Snad každé 


