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Královské město Slaný leží půl hodiny cesty od hlavního města Prahy 
a návštěvníka okouzlí historickým vzhledem i množstvím zajímavostí. 
Svou polohou je ideálním místem k výletům z celého Středočeského 
kraje. Jméno město získalo podle slaného pramene objeveného na 
úpatí Slánské hory (330 m n. m.), která je pozůstatkem bouřlivé sopeč-
né činnosti v této oblasti. V jeho centru, které je městskou památko-

vou zónou, najdete mnoho kulturních a historických 
památek – Velvarská brána, bývalá Piaristická 

kolej, kostel sv. Gotharda, kostel Nejsvětější 
Trojice s vestavěnou loretou, atd. Z dvojitého 
středověkého opevnění se do dnešních dní 
dochovala bohužel jen Velvarská brána, ale 
představu o tom, jak město kdysi vypadalo, 

si můžete udělat pomocí virtuální reality a mo-
bilní aplikace Slaný 1602. Milovníci sportu jistě 

při své návštěvě neopomenou vylézt jedinou via 
ferratu ve středních Čechách či soutěžní klání mistrů jedné zatáčky na 
místní ploché dráze. Jedinečným zážitkem je pak pro všechny vášnivé 
sběratele prohlídka největší sbírky slánek v ČR, kde počet vystavova-
ných exponátů se již blíží ke 3 000 kusů. Na procházky se můžete vydat 
po naučné stezce na Slánské hoře, anebo k nejstarší barokní replice 
kaple Božího hrobu v Čechách. Pro osvěžení nezapomeňte ochutnat 
pivo z místních pivovarů, a jako sladkou tečku některý z výběrových 
klášterních džemů.
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Vlastivědné muzeum ve Slaném — Masarykovo náměstí 159
www.muzeum.slansko.cz

13 KILOMETRŮ OBJEVŮ

PŘÍBĚHY SKRYTÉ POD ZEMÍ
Vlastivědné muzeum ve Slaném

Výstava s názvem 13 kilometrů objevů předsta-
vuje návštěvníkům výsledky rozsáhlého výzku-
mu, jenž předcházel stavbě severního silničního 
obchvatu města Slaného. Nejstarším vystaveným 
nálezem je kamenný nástroj z mladého paleolitu  
(40 000 – 10 000 před n. l.). Předměty zprostředkované na výstavě při-
bližují návštěvníkovi nálezy z dřívějších pohřebišť a ukazují způsob teh-
dejšího života, který lze díky těmto předmětům lépe zmapovat. Zahájení 
výstavy je odloženo na znovuotevření muzea, více informací o výstavě 
a dalších akcích muzea naleznete na jeho webových stránkách.

Infocentrum Pod Velvarskou branou – Velvarská 136/1, Slaný
www.infoslany.cz



Statutární město Kladno je přirozeným centrem oblasti severozápadně 
od Prahy, nově nazvané Český Středozápad. První bezpečná písemná 
zmínka o Kladně pochází z počátku 14. století. Ves vlastnil rod Kladen-
ských z Kladna, který roku 1543 vymřel „po meči“ a Kladno vlastnicky 
převzal rytířský rod Žďárských ze Žďáru.   
Až v roce 1561 bylo Kladno povýšeno na městečko a vznikl znak města.  
K rozkvětu Kladna dochází v polovině 18. století, kdy se vlastníkem měs-
ta stal mnišský řád benediktinů kláštera v Břevnově u Prahy. V té době 
jsou za účasti významného barokního architekta Kiliána Ignáce Dient-
zenhofera budovány nejvýznamnější kulturní památky: kaple sv. Floriá-
na, Mariánské sousoší, byl přestavěn zámek. V držení benediktinů pak 
Kladno zůstalo až do roku 1848. Po objevení černého uhlí v polovině 
19. století, vzniku prvních dolů a založení Vojtěšské huti na počátku 
2. poloviny tohoto století za přispění průmyslníka Vojtěcha Lanny na-
stává obrovský rozmach města, ovlivňující výrazným způsobem průmy-
slový rozvoj Rakousko-uherské monarchie. V roce 1870 bylo Kladno 
povýšeno na město, v roce 1893 se stává sídlem okresu a v roce 1898 
obdrželo titul „královské horní město“. Postupně byly vystavěny další 
továrny, doly, z nichž nejvýznamnější byla Poldina huť.  
Od devadesátých let minulého století začalo Kladno nabývat moderní-
ho rázu, výstavbou infrastruktury i řadou výstavných veřejných budov.  
V průběhu 60. a 70. let byly na území města postaveny některé důležité 
a potřebné stavby pro sport, kulturu a volný čas jeho obyvatel, mohut-
ná rekonstrukce města, zejména centra a pěší zóny nastala po roce 
1989. Byla obnovena a rozšířena řada městských sportovišt, kultivova-
ných parků, objektů sloužících ke kulturním účelům. 
Z „černého Kladna“ do současnosti jako města pro kvalitní život!
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MUZEUM VĚŽÁKŮ

Muzeum věžáků Kladno / I. věžový dům – Vítězná 2955, Kladno
www.muzeumvezaku.cz, FB: muzeumvezaku

Šestice kladenských věžových domů 
(stavba 1953–1957) představuje jednu z nej-
významnějších realizací bytové architektury 
20. století. Poznejte technickou i funkční do-
konalost přímo uvnitř jednoho z věžových 
domů, který si můžete prohlédnout od sute-
rénu až po střechu. Prohlídka Muzea věžových 
domů zahrnuje unikátní vstupní halu, expozici, vzo-
rový byt, vyhlídku na střeše i návštěvu krytů civilní obrany, kde na vás 
naplno dýchne tíživá atmosféra 50. let. 

Městské informační centrum Kladno – T.G.Masaryka 499, Kladno
www.mestokladno.cz, FB: mestokladnocz



KLADNO

Na Kladenský zámek za historií, uměním 
i zábavou
V Kladenském zámku se nudit nebudete. Kro-
mě několika krátkodobých výtvarných a foto-
grafických výstav pro vás máme různě zaměře-
né prohlídkové okruhy, takže ať už jde o umění, 
či historii, krtkovu hernu pro děti anebo malebnou 
zahradu, kde žijí dvě medvědice, přijdete si na své. Je to spojení zají-
mavé architektury, poutavé historie, umění, zábavy i odpočinku.
Počínaje náhrobními kameny příslušníků rodu Žďárských ze Žďáru, 
významných majitelů kladenského panství přes stálou expozici Zdeň-
ka Milera – kladenského rodáka, můžete dojít až do simulované důlní 
štoly ve sklepení a nebo do freskami J. K. Kováře vyzdobené kaple 
sv. Vavřince.
A zámek má co nabídnout i těm, kteří tráví čas raději venku na čer-
stvém vzduchu. Přiléhá k němu totiž romantická zahrada plná květin 
a stromů, kde jsou v letních měsících instalovány výstavy např. ocelo-
vých skulptur, ale také zde probíhají svatební obřady.

KLADENSKÝ ZÁMEK

Kladenský zámek — Zádušní 1,  Kladno
www. kladenskyzamek.cz, FB: kladenskyzamek

HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU VE VINAŘICÍCH 

V obci Vinařice u Kladna můžete navštívit uni-
kátní Hornický skanzen Mayrau, pobočku Slá-
dečkova vlastivědného muzea v Kladně, kde 
si v prostorách bývalého dolu připomenete 
historii těžby černého uhlí na Kladensku. 
Historicky vzácný areál se snaží zachovat pro-
gram posledního pracovního dne. Prohlídka 
je směřována po trase havíře před jízdou do 
podzemí dolu. Návštěvník má možnost projít ce-
chovnou, řetízkovými šatnami, koupelemi až k jámovým budovám 
dolu. Pro děti je tu připraveno industriální hřiště. Skanzen také nabízí 
speciální programy, kterých je možné využít i k doplnění školní výuky.

Hornický skanzen Mayrau – čp.56, Vinařice
web: mayrau.omk.cz, FB: skanzenmayrau

RANĚ STŘEDOVĚKÉ HRADIŠTĚ BUDEČ U ZÁKOLAN

Jedinečnou národní kulturní památku naleznete 
na návrší nad obcí Zákolany. Stojí zde zbytky 

hradiště založeného za prvních Přemyslovců 
a dodnes funkční rotunda sv. Petra a Pavla 
z přelomu 9. a 10. století. Jedná se o vůbec 
nejstarší dochovanou stavbu v Čechách. Od 

konce května do konce září zde zajišťuje pro-
hlídky pro veřejnost Sládečkovo vlastivědné 

muzeum v Kladně. 

Sládečkovo Vlastivědné Muzeum v Kladně – Huťská 1375, Kladno
www.omk.cz, FB: sladeckovo



„Na Okoř je cesta, jako žádná ze sta“ zpívá se ve známe písničce a věř-
te, je to pravda. Obec Okoř se nachází v severozápadní části okresu 
Praha-západ a je snadno dostupná městskou integrovanou dopravou. 
Naleznete v ní dostatek možností k relaxaci a občerstvení a je dobrým 
výchozím bodem pro procházky po okolí. Nezpochybnitelnou domi-
nantou obce je zřícenina Hradu Okoř, ke které vede cesta podél Záko-
lanského potoka. První písemná zmínka pochází z 14 století, nicméně 
dle archeologických výzkumů byl hrad vystavěn již dříve. Celé okolí ob-
klopuje chráněná oblast Přírodní park Okolí Okoře a Budče, jenž se roz-
kládá na území obcí a osad Hole u Svrkyně, Lichoceves, Malé Čičovice, 
Noutonice, Okoř, Svrkyně, Středokluky, Tuchoměřice a Velké Čičovice.
V letních měsících je louka pod Hradem Okoř ideálním místem pro ro-
dinný piknik s výhledem na hrad a podmanivou atmosférou. 
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Obecní úřad Okoř – Okoř č.p. 13,  Okoř 
www.obecokor.cz
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Památník Lidice – Tokajická 152,  Lidice,  (Otevřeno celoročně)
www: lidice-memorial.cz, FB: lidicememorial

Dne 10. června 1942 nacisté vyhladili obec Lidice, jako odplatu za aten-
tát na říšského protektora Reinharda Heydricha. Místo obce je dnes 
pietním územím, jehož prázdnota připomíná nesmírnost celé tragédie. 
Předválečný život obce Lidice, ale i válečné události zprostředkovává 
návštěvníkům moderní multimediální expozice … a nevinní byli vinni  
v budově muzea a výstavní síni Pod Tribunou v areálu památníku.
Po válce byla obec postavena podle návrhu architektů vedených Fran-
tiškem Markem. Výstavbu, bytovou kulturu i životy žen a dětí, které 
přežily válku a navrátily se, představuje expozice Stavíme nové Lidice, 
umístěná v rodinném domě č. p. 116.
Symbolickou spojnicí mezi starými a novými Lidicemi je Růžový sad, 
založený roku 1955 z iniciativy sira Barnetta Strosse. Dnes, s více jak 
24 000 růžemi, patří k největším na světě.

PAMÁTNÍK LIDICE

ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

STŘEDOČESKÉ MUZEUM 
V ROZTOKÁCH U PRAHY



VÝSTAVNÍ SÁL ŠPEJCHAR
Nádraží Praha-Těšnov a Negrelliho viadukt
Expozice představuje zaniklé pražské nádraží jako model ve velikosti 
H0. Model budovy v měřítku 1 : 87 vznikl dle původních technických 
výkresů metodou 3D tisku. Na digitálně řízeném 
kolejišti jsou v provozu repliky dobových vla-
kových souprav. Modelový železniční provoz 
zahrnuje i  trať procházející po Negrelliho  
viaduktu, pod nímž se nacházelo zhlaví těš-
novského nádraží. Model tohoto nejstaršího 
železničního mostu přes Vltavu s pěti vlakový-
mi soupravami, a to v měřítku N 1 : 160 a podo-
bě z roku 2013, je rovněž součástí expozice.

PAMÁTNÍK LIDICE
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ZÁMECKÝ AREÁL CTĚNICE

Zámecký areál Ctěnice / Muzeum hlavního města Prahy
Bohdanečská 259/1, Praha 9-Vinoř,  www.muzeumprahy.cz
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Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy — Zámek 1, Roztoky
www.muzeum-roztoky.cz, FB: muzeumroztoky

Muzeum zahrnuje zámek s parkem a kavárnou, přilehlé hospodářské 
budovy s výstavními prostorami a Ateliér Zdenky Braunerové. Původ-
ně gotická tvrz byla renesančně upravena a současná podoba zámku 
v Roztokách vznikla díky úpravám v 18. století. Středověkou tvrz dodnes 
připomíná příkop, kladky a závaží původně padacího mostu. V zámku je 
možné navštívit dva prohlídkové okruhy. Ateliér Zdenky Braunerové byl 
postaven v roce 1904 a vznikl podle vlastního návrhu malířky inspiro-
vané anglickými víkendovými domy. Ateliér, který je od dubna do října 
otevřen veřejnosti, přibližuje osobnost a dílo významné postavy české-
ho kulturního života. Zámek a Ateliér Zdenky Braunerové jsou situovány 
na okraji Tichého údolí, jednoho z prvních pražských letovisek, návštěva 
tak přímo vybízí k procházkám po zajímavém okolí.

STŘEDOČESKÉ MUZEUM 
V ROZTOKÁCH U PRAHY



MĚLNÍK
Město Kralupy nad Vltavou, ležící po obou březích řeky Vltavy, asi  
25 kilometrů severně od Prahy, jsou nejen snadno dostupným  
turistickým cílem, ale také ideálním východiskem pro cesty vzdálené 
i blízké. Auto, kolo, vlak či loď, v Kralupech není nic nemožné. 

Na první pohled upoutá každého návštěvníka především půvab řeky 
a rozličných pískovcových skal kolem ní, jež ve společné symbióze tvoří 
nezapomenutelný pohled. Za zmínku stojí také unikát světového význa-
mu a geologický kalendář naší země – Sprašová rokle u Zeměch, či vrch 
Hostibejk, přirozená dominanta Kralup, z jehož vyhlídkových altánků si 
můžete vychutnat nádherný výhled nejen na město, 
ale také na jeho blízké i vzdálené okolí. Nesmíme 
opomenout ani sochu dobrého vojáka Švejka 
na Palackého náměstí před radnicí, se stájo-
vým pinčem a hovínkem pro štěstí, která Vám 
zaručeně vykouzlí úsměv na tváři. 
Z Palackého náměstí je to co by kamenem 
dohodil na náměstí Jiřího Karse s malířovým 
pomníkem ve tvaru jeho hlavy ověnčené múzou. 
Toto náměstí na starších mapách  nenajdeme, vznik-

lo až v nedávné době na místě mlýna, který dříve 
patřil malířovým rodičům. Nedaleko odtud, na 

břehu Vltavy vroubeném vzrostlými stromy, se 
můžeme občerstvit v turistickém centru ICafé 
s výhledem na řeku. Děti si mohou pohrát na 
dětském hřišti a zájemci o starou techniku si 
prohlédnout šípový převod a převodovku 

z miřejovické elektrárny, památky na elektrifi-
kaci Kralup. Za zmínku stojí i nedaleký, památ-

kově chráněný most T. G. Masaryka.
Za prohlídku však stojí nejen Kralupy nad Vltavou, ale 

také okolí, kde nalezneme řadu pozoruhodných míst, 
které stojí za to navštívit. Můžete si užít třeba příjem-
nou procházku či projížďku na kole po Dvořá-
kově stezce do malebné Nelahozevsi, jež se 
pyšní krásným renesančním zámkem a  rod-
ným domem hudebního skladatele Antonína 
Dvořáka. Pakliže přejdete most, dostanete se 
do veltruského parku, který skrývá nádherný 
poklad v podobě pohádkového barokního 
zámku s francouzskou zahradou, odkud je to jen 
kousek na bájnou horu Říp, z níž budete mít celé 
Kralupsko jako na dlani.
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KRALUPY NAD VLTAVOU

Infocentrum MěÚ — Palackého nám. 1, Kralupy nad Vltavou
www.mestokralupy.cz, www.infokralupy.cz, www.sportkralupy.cz

TURISTICKÁ OBLAST 
MĚLNICKO-KOKOŘÍNSKO



Mělník, město vína i kultury
Mělník je vyhlášený svým historickým centrem, vinařstvím a úchvatným 
pohledem na soutok našich dvou největších řek, Labe a Vltavy. Možná 
vás ale překvapí, že mnoho zajímavých míst ukrývá i zdejší podzemí. 
Nahlédnout můžete do kostnice, nebo se projít spletí podzemních 
chodeb. Kromě toho nabízí město nepřeberné množství kulturních 
akcí. Mezi jedny z nejvyhledávanějších patří tradiční vinařské slavnosti: 
Vinná noc pořádaná v dubnu, srpnový Mělnický košt a v září třídenní 
Mělnické vinobraní. Během letních měsíců probíhá Mělnické kulturní 
léto, kdy si převážně pod širým nebem můžete užít řadu koncertů, di-
vadelních představení, filmů letního kina či volnočasový park pro děti 
i dospělé. Největší událostí bude 9. a 10. července akce Moře u Mělní-
ka, která je spojená s připlutím Lodi Tajemství bratří Formanů.
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Turistické informační centrum Mělník — Legionářů 51
www.ticmelnik.cz, FB: /Mekuc/

KRALUPY NAD VLTAVOU
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Turistická oblast Mělnicko-Kokořínsko, z.s. — Nám.Míru 30,
Mělník,  www.melnicko-kokorinsko.cz

„Že jsme radši nešli na Kokořín“ – hláška ze hry Do-
bytí severního pólu pánů Smoljaka a Svěráka vás 
zavede do oblasti známé hradem Kokořín. Z Mělní-

ka se vydejte na zdymadlo Hořín, v Zelčíně navštivte 
zoopark. Napříč Kokořínskem jděte po červeně 
značené Máchově cestě do Lhotky, kde je kro-
mě skalního obydlí skutečná brána Kokořínska. 
Pěší turista si vybere z devatenácti značených 
tras a cykloturista z řady cyklotras. Do historie 
se vraťte v Pivovaru Lobeč, na zámku Lobeč či 
v Muzeu E. Štorcha. Užijte si výhled z rozhledny 
Vrátenské hory. Využijte hotely, penziony, kempy. 

TURISTICKÁ OBLAST 
MĚLNICKO-KOKOŘÍNSKO



Město Mladá Boleslav bylo založeno v 2. polovině 10. století. Název 
městu dal jeho zakladatel, kníže Boleslav II. zvaný Mladý. Nevyzpyta-
telné jazykové hrátky učinily z původního názvu „Město Boleslava Mla-
dého“ Mladou Boleslav. Roku 1318 přestává být město knížecím ma-
jetkem. V tomto roce ho kupují Michalovicové. Opravdu slavnou éru 
zažila Mladá Boleslav v 16. století, kdy se stala jedním z nejdůležitějších 
center jednoty bratrské v celé zemi. Roku 1600 je Mladá Boleslav listi-
nou císaře Rudolfa II. uvedena mezi královská města. Novou dynamiku 
vnesl až konec 18. století a především pak století devatenácté, kdy jsou 
ve městě i v okolí bouřlivě zakládány manufaktury a první továrny. Ději-
ny té nejznámější, mladoboleslavské automobilky, se začaly psát v roce 
1895, kdy turnovský mechanik Laurin a mladoboleslavský knihkupec 
Klement, oba nadšení cyklisté, otvírají dílnu na výrobu jízdních kol.  
Odtud je pak už jen krůček k tradici automobilové výroby. 
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MLADÁ BOLESLAV 

Infocentrum — Železná 107, Mladá Boleslav
www.mladoboleslavsko.eu, www.mb-net.cz

SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ V MLADÉ BOLESLAVI

Stavba je významnou památkou Mladé Bole-
slavi a svým provedením se řadí k nejstarším 
renesančním pseudobasilikám mimo Italii. 
Připomíná slavnou minulost města v 16. sto-
letí, kdy se město stalo centrem Jednoty bra-
trské. Dnes je v budově umístěna výstavní 
a koncertní síň. 

otevírací doba po dobu trvajících výstav:
út – čt: 13.00–17.00 hod.
pá – ne: 10.00–17.00 hod.

INFOCENTRUM MLADÁ BOLESLAV
Infocentrum nabízí velké množství informací 

a služeb z oblasti cestovního ruchu včetně pro-
deje propagačního materiálu. Získáte zde in-
formace o turistických zajímavostech v Mladé 
Boleslavi a okolí a přehled kulturních a spor-
tovních akcí včetně prodeje vstupenek. 

otevírací doba Infocentra Mladá Boleslav:
   po – pá: 8.00–17.00 hod.

        so: 9.00–12.00 hod.

Sbor českých bratří — Českobratrské náměstí 123, Mladá Boleslav
www.kulturamb.cz



MLADÁ BOLESLAV 

GALERIE POD VĚŽÍ V MLADÉ BOLESLAVI

MĚSTSKÝ PALÁC TEMPL
K nejstarším stavbám v Mladé Boleslavi patří 
dům zvaný Templ. Vzhledem k tomu, že se 
zachoval v téměř původním stavu, repre-
zentuje vzácnou ukázku pozdně gotické-

ho městského šlechtického sídla. V červnu 
2000 byla při příležitosti 400. výročí povýšení 

Mladé Boleslavi na královské město v prosto-
rách Templu otevřena stálá multimediální muzejní 

expozice s názvem TEMPLUM HISTORICUM ET ARCHEOLOGICUM  
BOLESLAVIENSE. 
Součástí expozice je parkán upravený jako interaktivní hřiště. 

otevírací doba: út – ne: 9.00–16.00 hod.

ZŘÍCENINA HRADU MICHALOVICE

Letní scéna Michalovická Putna
Na okraji Mladé Boleslavi, směrem na Českou 
Lípu, se vypíná zřícenina Michalovická putna. 
Její mohutná nakloněná věž je jedním z nej-
lepších rozhledových míst na Mladoboleslav-
sku. Dominantou hradu je válcová věž, po-
stavená z pravidelného, téměř kvádříkového 
zdiva. Pro svůj tvar pojmenovalo lidové podání 
tuto kamennou stavbu Putna. V roce 2015 zde 
byla vybudovaná letní scéna, která je využívaná v let-
ním období pro kulturní pořady. 

otevírací doba: 
Duben: so – ne: 10.00–16.00 hod.
Květen – září: út – ne: 10.00–17.00 hod.
Říjen: so – ne: 10.00–16.00 hod.

Současná městská galerie v Mladé Boleslavi se 
může pyšnit reprezentativními prostorami v bu-
dově tzv. Staré radnice na Staroměstském ná-
městí. Společnost Kultura města Mladá Bole-
slav v prostorách galerie realizuje výstavy jak 
regionálních výtvarníků, tak umělců světového 
významu. Galerie disponuje dvěma výstavními 
místnostmi s vysokými klenutými stropy. Střed 
té větší z nich protknul Matteo Borgorelli masivním 
sloupem toskánského typu, který prochází dvěma podlažími. 

otevírací doba: út – čt: 13.00–17.00 hod., 
 pá – ne: 10.00–17.00 hod.

Galerie pod věží — Staroměstské náměstí 69, Mladá Boleslav
www.kulturamb.cz

Zřícenina hradu Michalovice — Mladá Boleslav — Podlázky
www.kulturamb.cz

Městský palác Templ — Krajířova 102, Mladá Boleslav
www.kulturamb.cz



Vydejte se branou minulosti s Muzeem Mladoboleslavska na pěti jeho 
pracovištích. Prvním z nich je mladoboleslavský hrad, jenž je zároveň 
i hlavním sídlem celého muzea, dále Muzeum Podbezdězí, Muzeum 
Benátecka, Letecké muzeum Metoděje Vlacha a Fara Dolní Krupá. 

Na mladoboleslavském hradě naleznete expozice a výstavy věnované 
zejména zajímavostem z minulosti celého kraje a také příjemné inspi-
rační prostředí na hradním nádvoří.
Muzeum Podbezdězí sídlí na zámku v Bělé pod Bezdězem. Kromě stá-
lé interaktivní expozice o kraji pod Bezdězem či zajímavých výstav zde 
můžete obdivovat i unikátní renesanční malované záklopové stropy. 
Na benáteckém zámku sídlí Muzeum Benátecka se svými hravými 
atraktivními expozicemi věnovanými mimo jiné středověké astronomii, 
stavebnici Merkur či nejstarším dějinám kraje. Zde 
navštívíte místo, kde pobýval rudolfínský hvěz-
dář Tycho Brahe, či nahlédnete do života Be-
dřicha Smetany a hudebnické rodiny Bendů.
Letecké muzeum Metoděje Vlacha nabízí 
zhlédnutí provozuschopných replik historic-
kých letadel i možnost vyzkoušet letecký simu-
látor či evakuační klouzačku. 
V letních měsících si nenechte ujít návštěvu rou-
bené barokní fary v Dolní Krupé, která je tichým 
svědkem převratných dějin tohoto místa za posledních 200 let. Více 

se dozvíte právě na faře ve stálé expozici věnované 
minulosti regionu na českoněmeckém pomezí 

a také zaniklým obcím okolo Ralska.
V Muzeu Mladoboleslavska se nenudí ani ti 
nejmenší. Pokud si vaše děti chtějí zkusit prá-
ci archeologa, přírodovědce či muzejníka, 
umožní jim to program Muzejní hrátky Benát-

ky, Bělá, Boleslav a zpátky.
Na mladoboleslavském hradě na všechny děti 

čeká muzejní herna, herní prvky na nádvoří, zábavné 
programy k výstavám i programy nejen pro školní skupiny, které se 
vážou k obsahu expozic, nebo jsou pořádány k aktuálním výstavám 
– např. inovovaný program Boleslav II. na hradě (ten je realizován s fi-
nanční podporou Ministerstva kultury ČR), který má za cíl pomáhat při 
výuce regionálních a dějinných souvislostí.
V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha si děti užijí šlapací letadélka na le-
tecké ranveji, v Bělé pod Bezdězem modely historických domů, které 
v sobě ukrývají tajemství, v Benátkách jistě zaujme stavebnice Merkur 
a herní prvky v expozicích.
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MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

Muzeum Mladoboleslavska — Staroměstské nám. 1, Ml. Boleslav
www.muzeummb.cz, FB: Muzeum Mladoboleslavska

BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
VE STARÉ BOLESLAVI 



Bazilika Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi stojí na místě, kde 
podle legendy po smrti knížete Václava ukryl jeho služebník Podiven re-
liéf Panny Marie s dítětem, od roku 1609 nazývaný Palladium země čes-
ké, do země. Původní kostelík byl několikrát přestavován a rozšiřován, 
v roce 1617 na popud císaře Matyáše a jeho manželky Anny započala 
stavba nového monumentálního poutního chrámu. Autorem projektu 
byl italský architekt Giovanni Maria Filippi, provádějícím stavitelem Ital 
Jacopo de Vaccani a stavba byla dokončena v roce 1623. Palladium 
země české je možné zhlédnout pouze s průvodcem, po zakoupení 
vstupenky v Informačním a kulturním centru. Bazilika včetně ambitů je 
otevřena pro veřejnost a soukromou modlitbu denně kromě pondělí 
od 10.00 do 17.00, vyjma bohoslužeb a dalších náboženských obřadů.
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BAZILIKA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE 
VE STARÉ BOLESLAVI 

KC Stará Boleslav — Jungmannova 468/4, Stará Boleslav
www.staraboleslav.com,  FB: PoutniMistoStaraBoleslav
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Městská knihovna a Muzeum Bakovska — Mírové náměstí 84,
Bakov nad Jizerou,  www.velmistrovasifra.cz, www.bakovnj.cz

Městská knihovna Bakov nad Jizerou a Muzeum Bakovska vás zvou na 
druhý ročník celosezónní hry „VELMISTROVA ŠIFRA“. Dobrodružná hra 
probíhá v historickém centru města, kde hráči objevují tajemné symbo-
ly. V cíli se pak dostanou k pokladu. Hra začíná v budově knihovny a mu-
zea, kde hráči obdrží pergamen s hádankami, podle 
kterých symboly hledají. Celé dobrodružství trvá 
cca hodinu. Hra je vhodná pro rodiny s dětmi 
i skupiny (školy, školky, příměstské tábory atd.). 
Přijít můžete od 15. 4. do 31. 12. 2021. U vět-
ších skupin vítáme předchozí domluvu. 
Turistické informačmí centrum Zvířetice – probí-
há celosezónní hra „Poklad hraběnky Eleonory“ 
(Podhradí 14, Bakov nad Jizerou, www.zviretice.cz) 

BAKOV NAD JIZEROU



Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je město v okrese Praha-východ. 
Žije zde téměř 20 tisíc obyvatel. Obec vznikla v roce 1960 administ-
rativním sloučením měst Brandýs nad Labem a Stará Boleslav a má 
v České republice druhý nejdelší úřední název. Stará Boleslav je spo-
jena především s osobou sv. Václava, který zde byl dle legendy roku 
935  zavražděn a také s mariánskou poutní tradicí, reprezentovanou 
jedním z  nejvýznamnějších duchovních symbolů, Palladiem země 
české. Brandýs nad Labem zažíval dobu své slávy později, v době 
Habsburků. Ti zvelebili zámek a často zde pobývali. Je známo, že 
největší zalíbení v Brandýse a okolí našel císař Rudolf II. Habsburský. 
Historická jádra Brandýsa nad Labem i Staré Boleslavi jsou od roku 
1992 městskými památkovými zónami. Město se rozprostírá po obou 
stranách řeky Labe. K souměstí patří i malá vesnička Popovice.
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BRANDÝS NAD LABEM-STARÁ BOLESLAV

Infocentrum — Kočárovna, Plantáž 2480, 
Brandýs nad Labem – Stará Boleslav,  www.brandysko.cz

BRANDÝS NAD LABEM

STARÁ BOLESLAV

Stará Boleslav i nadále dýchá svatováclavskou 
tradicí. Najdete zde například románskou  
baziliku sv. Václava, založenou spolu s ko-
legiátní kapitulou knížetem Břetislavem I. 
na místě, kde byl podle legendy zavražděn 

sv.  Václav. Jedná se o  nejstarší křesťanské 
poutní místo v Česku. Nesmíme opomenout ani 

přilehlý románský kostel sv. Klimenta s výjimečný-
mi freskami. Dominantou staroboleslavského náměstí je pak nově 
zrekonstruovaná bazilika Nanebevzetí Panny Marie, ve které je ucho-
váváno Palladium země české. Další z  pamětihodností je například 
Městská brána s archeologickou expozicí.

K pamětihodnostem této části souměstí patří 
především Zámek Brandýs nad Labem. Jde 
o velmi významnou renesanční památku se 
skvostnými sgrafity, kde v průběhu pěti stale-
tí krátkodobě pobývali snad všichni panovníci 
Habsburské dynastie. Pod zámkem se nachá-
zí renesanční mlýn a kamenný most s  barokní 
sochou sv. Jana Nepomuckého a bývalý pivovar. 
Dalšími památkami jsou kostely sv. Vavřince, sv. Petra a Obrácení 
sv. Pavla nebo katovna s psaníčkovými sgrafity. Neméně význam-
né jsou nádherně zrekonstruovaná synagoga a jeden z nejstarších 
židovských hřbitovů v Čechách (založen roku 1568). Za návštěvu  
stojí i Oblastní muzeum Praha-východ.



Muzeum najdete přímo na hlavním náměstí města Brandýsa nad La-
bem. Do konce května letošního roku se můžete nechat vtáhnout do 
atmosféry doby třicetileté války. Výstava je vytvořena tak, aby si na své 
přišli jak děti, tak i dospělí. Na základě písemných pramenů se poda-
řilo sestavit několik mini příběhů zachycených v komiksu, které pood-
halují tehdejší situaci v okolí řeky Labe. Nejtěžším exponátem je věrná 
replika téměř 800 kg vážícího děla z roku 1645. 
Červen roku 2021 symbolizuje zahájení další velké výstavy, a to výstavy 
brandýských dobrovolných hasičů, při které budou využity obě pat-
ra muzejní budovy. Těšte se na historickou techniku, nářadí, uniformy 
a  mnohé další. Řadu předmětů a vybavení si bude návštěvník moci 
vyzkoušet osobně.
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OBLASTNÍ MUZEUM PRAHA–VÝCHOD

OMPV — Arnoldinovský dům, Masarykovo náměstí 97,
Brandýs nad Labem — Stará Boleslav,  www.muzeumbrandys.cz

PAMÁTNÍK JOSEFA LADY 
A JEHO DCERY ALENY

U letního sídla Josefa Lady je krásná zahra-
da, do které byly letos nejen pro dětské ná-
vštěvníky umístěny interaktivní prvky. Pojďte 
s  námi objevit a zažít na vlastní kůži rozma-

nitost přírodních živlů, vyzkoušet kameniště či 
zažít krásné chvíle při pohledech do okolní ma-

lebné přírody ze zahradní rozhledny.

HRAD JENŠTEJN
Na tamním středověkém hradě vás čeká 
zbrusu nová forma poznávání této historické 
památky. Díky zábavné hře, která je určena 
nejen pro rodiny či skupiny, ale i jednotlivce, 
budete moci „prolézt“ celý hrad včetně jeho 
okolí. Je jen na vás, chcete-li poklad objevit! 

PAMÁTNÍK NÁRODNÍHO ÚTLAKU A ODBOJE

Památník se nachází v barokním zámku, který je 
obehnán zámeckým parkem. Návštěvníci urči-
tě ocení možnost seznámit se s tamní příro-
dou na nové naučné stezce. Během vycház-
ky vás bude provázet mobilní průvodce, se 
kterým zažijete „moře“ zábavy při zkoumání 
zdejší „přírody“ se spoustou herních kvízů pro 
malé i velké účastníky.
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Polabské národopisné muzeum — Přerov nad Labem
www.polabskemuzeum.cz,   FB: polabskemuzeum

Polabské národopisné muzeum patří k nejstarším regionálním muzeím 
v přírodě v Evropě. Jeho počátky sahají až do roku 1895. Novodobá 
historie muzea v přírodě, jako záchranného skanzenu lidové architek-
tury středního Polabí, započala v roce 1967. V současné době muze-
um v přírodě tvoří na ploše dva hektary téměř čtyřicet objektů lidové 
architektury, a to devět chalup, včetně tzv. „staročeské chalupy“, sedm 
špýcharů, čtyři stodoly, kaplička a další drobná lidová architektura. Za-
řízené interiéry chalup jsou doplněny figurínami a představují život na 
polabské vesnici od poloviny 18. do poloviny 20. století. V objektu bý-
valé panské bednárny, jejíž součástí je i stará vesnická škola, se pořádají 
výstavy s národopisnou tématikou. Tradičními se staly velikonoční a vá-
noční výstavy s doprovodným programem v celém areálu skanzenu.

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM 
PŘEROV NAD LABEM
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Městské kulturní centrum — Jiřího náměstí 1/1, Poděbrady
www.ipodebrady.cz

Poděbrady mají v samotném srdci zámek, kolonádu a rozlehlý park. 
Toto moderní lázeňské město nabízí svým návštěvníkům nejen léčeb-
né procedury a wellness pobyty, ale také spoustu aktivit pro volný čas. 
Pro cyklisty jsou zde po obou březích Labe nenáročné cyklotrasy, které 
jsou vhodné i pro vyznavače in-line bruslení. Pěší návštěvníky bezpo-
chyby potěší příjemné procházky po kolonádě, parkem i lužními lesy 
a na své si zde přijdou i milovníci historie a výborné zmrzliny.
TIP: NAVŠTIVTE LETNÍ KINO – Program Zámeckého biografu a letního 
kina naleznete na www.zameckybiograf.cz
V PODĚBRADECH PROBĚHNOU V LÉTĚ MIMO JINÉ TYTO AKCE:
16. – 17. 7. 2021 PODĚBRADSKÉ SWINGOVÁNÍ
26. – 29. 8. 2021 SOUDTRACK
LETNÍ KOLONÁDNÍ KONCERTY  Zpravidla každou neděli od 15:00 hod.

PODĚBRADY



Polabské národopisné muzeum — Přerov nad Labem
www.polabskemuzeum.cz,   FB: polabskemuzeum

POLABSKÉ NÁRODOPISNÉ MUZEUM 
PŘEROV NAD LABEM

PODĚBRADY

Královské město Nymburk, kterým protéká řeka Labe, se nachází jen 
50 kilometrů od Prahy. Bylo založeno Přemyslem Otakarem II. kolem 
roku 1275. Nymburk je městem památek, kultury, zeleně, sportu a má 
návštěvníkům rozhodně co nabídnout.

Mezi nejznámější památky patří středověké opevnění. Do dnešních 
dob se dochoval pás cihlových hradeb dlouhý 205 metrů. Dále chrám 
sv. Jiljí, vzácná ukázka gotické cihlové architektury. Presbytář bývalého 
kostela Panny Marie Růžencové, dnešní kaple sv. Jana Nepomuckého, 
zbytek bývalého kláštera dominikánů. Z období renesance se docho-
vala tzv. Turecká věž, bývalá městská vodárna, která  
zásobovala labskou vodou pět nymburských 
kašen. Historické jádro města bylo roku 1992 
vyhlášeno městskou památkovou zónou.
Ve městě můžete obdivovat krásu historic-
kých budov mnoha stavebních slohů nebo se 
zasnít a procházet jím stejně jako spisovatel 
Bohumil Hrabal, který ve zdejším pivovaru pro-
žil dětství a našel zde inspiraci i pro svou novelu 
Postřižiny, která se stala předlohou stejnojmenné-

ho filmu Jiřího Menzela. Postřižinské pivo můžete 
ochutnat nejen v místních restauracích, ale i pří-

mo v pivovaru. Zde také najdete pamětní des-
ku, která je podle Hrabalova přání umístěna 
v úrovni „kam čůrají psi“.
Milovníci pěší turistiky, bruslaři, a především 
cyklisté jistě ocení nenáročný terén. Mezi 

populární cyklostezky patří „Labská“, která 
vede podél Labe směrem do lázeňského města 

Poděbrady. Jedná se o hojně využívanou asfalto-
vou trasu sjízdnou po obou březích. Další oblíbenou cyklostezkou je 
„Hrabalova“. Trasa po místech spojených s životem 
slavného spisovatele nabízí řadu zajímavostí, 
třeba přírodní písečný přesyp nebo menhir 
a  končí v osadě Kersko, proslavené filmem 
Slavnosti sněženek a Hrabalovou chatou.
Pokud se vydáte do Polabí na dovolenou, 
zavítejte do půvabného historického města 
na Labi, kde se rozhodně nezastavil čas. Ob-
čerstvěte se postřižinským pivem, nebo objevte 
kouzlo staveb významných architektů (Kosek, Roith, 
Hilbert, Sitte, Schlimp, Feuerstein) jejichž díla můžete obdivovat nejen 
v Nymburce, ale po celém světě. 
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NYMBURK

Turistické informační centrum — Nám. Přemyslovců 165, Nymburk
www.mesto-nymburk.cz



Objevte poklad v srdci Kolína. 

Chrám sv. Bartoloměje je od nepaměti dominantou města, Petr Parléř 
obohatil Kolín o jedno z nejoriginálnějších děl gotické architektury 
lucemburského období. Unikátní je celý areál tzv. chrámového 
návrší. Návštěvníkům je přístupná barokní kostnice z roku 1733. 
Množstvím kostí a bohatostí ornamentální výzdoby jde v rámci území 
ČR o stavbu srovnatelnou snad jen s kostnicí v Sedlci u Kutné Hory. 
Zvonice ukrývá chrámový poklad i lapidárium a poskytuje vyhlídku 
na centrum Kolína. Zpřístupněna je i stará farní škola s interaktivní 
moderní expozicí, která se věnuje událostem z historie města a jeho 
slavným osobnostem. Zelené parkány zvou k procházce a relaxaci 
u bylinkové zahrádky či v rozáriu. 
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BARTOLOMĚJSKÉ NÁVRŠÍ V KOLÍNĚ

Regionální muzeum v Kolíně — Brandlova 27, Kolín
www.bartolomejskenavrsi.cz

Rozhledna Vodárna Kolín — Ulice Míru, Kolín
www.vodarnakolin.cz, www.facebook.com/Vodarna.Kolin

Přijeďte na výlet s výhledem.

Zveme všechny milovníky výhledů i technických památek k návštěvě 
unikátní technické a architektonické památky meziválečné architektu-
ry. Vodárenská věž byla postavena v letech 1928−1930 dle projektu  
J. V. Hráského a architekta F. Jandy, žáka Jana Kotěry. Autoři počítali 
od samého počátku s jejím využitím pro turistické a rekreační účely. 
Čtyřicet pět metrů vysoká věž nabízí výhled z nejvyššího patra na znač-
nou část Polabí a při dobré viditelnosti lze dohlédnout až do Krkonoš, 
popsány jsou cíle v blízkém i vzdáleném okolí. Unikátní je přístup do 
prostoru bývalé vodní nádrže s multimediální projekcí na téma voda.

Více tipů na výlety najdete na www.kutnohorskokolinsko.cz

ROZHLEDNA VODÁRNA KOLÍN

MNICHOVICE



ROZHLEDNA VODÁRNA KOLÍN

Město Mnichovice leží v okrese Praha-východ, jihovýchodně od Prahy.
Nachází se zde Kostel Narození Panny Marie s unikátní kazatelnou 
ve tvaru velryby s rozevřenou tlamou a několika zlatými šupinami. Za 
zhlédnutí stojí také Štefánikova mohyla a Zittův mlýn. Pokud rádi jezdí-
te na kole, můžete navštívit novou cyklostezku „Do Prahy na kole“, která 
měří 14 km a vede z Mnichovic do Kolovrat. Jste-li vyznavačem pěší 
turistiky, nezapomeňte se projít po turisticko-naučné stezce „Krásné 
vyhlídky“. Trasa je dlouhá 9 km a spojuje 3 obce – Mnichovice, Struha-
řov a Klokočnou. Novinkou je naučná stezka „Mnichovickou krajinou“, 
která nabízí spoustu zajímavých informací o historii a přírodě Mnicho-
vic. Na 15-ti zastaveních vás čekají kvízové otázky, vhodné i pro děti. 
Celoroční sportovní využití pro celé rodiny naleznete na Šibeničním 
vrchu, který je zároveň v zimních měsících i lyžařským areálem.
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MNICHOVICE

TIC Mnichovice — Masarykovo nám. 83, Mnichovice
www.mnichovice.cz
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Pivovar Velké Popovice — Ringhofferova 1, Velké Popovice
www.kozel.cz/pivovar

Na prohlídce pivovaru Po stopách Kozla se seznámíte s příběhem za-
kladatelské rodiny Ringhofferů, nahlédnete pod pokličku velkopopo-
vickým sládkům a poznáte celý výrobní proces piva. Navštívíte součas-
nou a historickou varnu, kde se dozvíte více o lidech a řemeslech, bez 
kterých by se příběh velkopopovického piva neodehrál. V pivovarských 
sklepích ochutnáte (starší 18 let) čerstvého nefiltrovaného a nepaste-
rizovaného Velkopopovického Kozla čepovaného přímo z tanku a na 
závěr prohlídky se pozdravíte s maskotem pivovaru – kozlíkem Oldou.

Kozlova škola čepování — V prostorách historické varny z roku 1928 
se dozvíte vše o správné péči o pivo a naučíte se čepovat pivo přímo 
od pivovarského odborníka. Zjistíte, co se skrývá pod názvy „hladinka“, 
„šnyt“ či „mlíko“ a za absolvování výuky získáte Kozlův výuční list.

VELKÉ POPOVICE – PIVOVAR



23

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy — Masarykovo náměstí 16, 
Jílové u Prahy, www.muzeumjilove.cz, FB: muzeumjilove

Muzeum se specializací na zlato v České republice bylo založeno již 
roku 1891 místním patriotem a badatelem Leopoldem Čihákem. Síd-
lem muzea je historický dům zvaný Mince z poloviny 14. století, který 
byl do roku 1420 královským horním úřadem, jenž řídil veškerou těžbu 
v dolním Posázaví a středním Povltaví. V současné době má muzeum 
čtyři stálé expozice: Těžba a zpracování zlata, Ora et labora (se zamě-
řením na benediktinský klášter na Ostrově u Davle), Historie regionu 
a Tramping Posázaví. Muzeum provozuje tři těžební štoly na zlato, které 
jsou sezonně přístupné a patří k významným odkazům našeho kulturní-
ho dědictví. Štola sv. Josefa, štola sv. Antonína Paduánského a štola Ha-
líře se nacházejí v malebném okolí města. První dvě z nich jsou na zna-
čených turistických trasách v rámci naučné stezky „Jílovské zlaté doly“.

REGIONÁLNÍ MUZEUM 
V JÍLOVÉM U PRAHY 

ZÁMEK VLAŠIM 

BYSTŘICE
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KC Masarykovo náměstí 1, Jílové u Prahy,  www.jilove.cz, 
FB: Kulturní centrum a Městská knihovna Jílové u Prahy

Jílové u Prahy se nachází cca 20 km jižně od Prahy, v romantické kraji-
ně dolního Posázaví.  Dodnes zachovalá příroda se tu prolíná s historií 
města, která je spojena s těžbou zlata. Oblast okolo Jílového je známá 
jako kolébka trampingu. Okolí je kopcovité s mnoho významnými tu-
ristickými atrakcemi, jako je například Žampažský most pod Jílovým, 
který je technickým unikátem. Patří k nejvyšším železničním mostům 
ve střední Evropě, překlenuje údolí Kocour a tvoří ho sedm oblouků. 
Most slouží dodnes a projedete se po něm vyhlášeným Posázavským 
Pacifikem z Prahy do Jílového. Pokud máte rádi výhledy na město z pta-
čí perspektivy za návštěvu stojí Rozhledna Pepř, stojící na vrcholku 
kopce Pepř, který leží cca 1 km jihozápadně od města Jílové u Prahy.  
Výška rozhledny činí 30,7 m, přičemž vyhlídkový ochoz je umístěn ve 
výši 18 metrů, na které vás dovede 91 schodů. 

JÍLOVÉ U PRAHY



REGIONÁLNÍ MUZEUM 
V JÍLOVÉM U PRAHY 
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ZÁMEK VLAŠIM 

Muzeum Podblanicka — Zámek 1, Vlašim
www.muzeumpodblanicka.cz, FB: Muzeum-Podblanicka-p-o-

Muzeum Podblanicka
Zámek Vlašim patří k hlavnímu návštěvnickému objektu muzea. V zá-
padním křídle najdete expozici Zámecké parky a historie zámku, která 
připomíná vybavení vlašimského parku se sochou Diany i dějiny síd-
la od hradu pánů z Vlašimi. Sály s expozicí Zrcadlo minulosti ukazu-
jí bohaté sbírky muzea. Západní křídlo nabízí také dobově zařízené 
salony s expozicí Auerspergové, tento rod vlastnil zámek v  letech 
1744−1945. V severním křídle vám expozice S přesnou muškou při-
blíží vývoj palných zbraní a střeliva. Zámecká kaple sv. Vincence je vy-
bavena barokním oltářem a renesančními štuky s pozdějšími freskami. 
Věž vám nabídne vyhlídku na město i park a v zámeckém podzemí 
najdete expozici Tajemství sklepení s malým lapidáriem. Otevřeno 
březen až prosinec.
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Městské kulturní a informační centrum Bystřice – Ješutovo nám.14
www.mestobystrice.cz, www.mkicbystrice.cz

Město Bystřice se nachází na hlavní silniční a železniční trase z Prahy 
do Českých Budějovic. Dominuje mu zejména kostel svatých Šimona 
a Judy, nad jehož vchodem se nachází zdobná mozaika od Antonína 
Kloudy, nazvaná Kristus Dobrý pastýř. Hned vedle kostela pak najdeme 
moderní přírodní park, vybudovaný studenty středních zahradnických 
škol v rámci soutěže Lipová ratolest. Zde byla umístěna také plastika 
odkazující na původní historickou budovu školy, která na tomto místě 
stála a v roce 1813 vyhořela. Bystřice je známá svým kulturním životem 
a to zejména díky Loutkovému divadlu. Za dob jeho působení se zde 
vytvořila rozsáhlá sbírka loutek, ze které v současnosti město chystá ex-
pozice pro nově vznikající muzeum. Pravidelně se zde koná divadelní 
festival Ludvíka Němce, nebo Dny loutkového divadla. Tradicí se zde 
stalo i slavnostní rozsvěcení vánočního stromku.

BYSTŘICE

JÍLOVÉ U PRAHY



SEDLČANY

KLÁŠTER SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

BIOKOUPALIŠTĚ

Přírodní koupací biotop nabízí bazén pro plav-
ce, koupací nádrž se skluzavkou i brouzdaliště 
pro nejmenší. Vodu v nádržích čistí rostliny 
a řasy, koupání je tak vhodné i pro alergiky 
a malé děti.

Město Votice se nachází na pomezí středních a jižních Čech. Ve Voti-
cích najdete řadu historických památek a v jejich okolí krásnou příro-
du. Nejstarší památkou ve městě je původně gotický kostel sv. Václava. 
Vystoupat můžete na jeho věž Václavku, odkud se nabízí krásný výhled. 
V bývalém klášteře sv. Františka z Assisi můžete navštívit rozmanité ex-
pozice, které zaujmou dospělé i děti. Na jeho rajském dvoře se každý 
rok koná cyklus divadelních přestavení Pohádkové léto. Poblíž kláštera 
se nachází věrná kopie Božího hrobu. S dětmi zamiřte do unikátního 
motýlária nebo na nové přírodní koupaliště. Naučná stezka Za tajem-
nými pověstmi Voticka a cyklotrasy Votické kopretiny vás zavedou na 
nejzajímavější místa v okolí. 
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VOTICE

Městské kulturní centrum Votice 
Komenského náměstí 177, Votice,  www.mkcvotice.cz

Husova 809, Votice
www.mkcvotice.cz

V bývalém františkánském klášteře, jehož his-
torie sahá až do roku 1627, můžete navštívit 
Vlastivědné muzeum, Muzeum kolektivizace, 
expozici Ze života františkánů a výstavu histo-

rických kočárků a panenek. 

Klášterní 1, Votice
www.klaster-votice.cz

MOTÝLÁRIUM VOTICE
Unikátní motýlárium, vybudované v bývalých 
zahradnických sklenících, vás seznámí s do-
mácími druhy motýlů a upozorní na mizející 
pestrost české krajiny. 

Zámecká 810, Votice
www: motylarium.cz



Sedlčany leží ve středním Povltaví, v turistické oblasti Toulava. Obklo- 
puje je krajina jako stvořená pro cyklistiku a výlety. Historie města je  
spjata se slavnými Rožmberky, Lobkowiczi nebo Jakubem Krčínem 
z Jelčan a Sedlčan. Ze Sedlčanska pocházejí velké osobnosti nejen čes-
kých dějin jako maršál Radecký nebo skladatel Josef 
Suk. Mezi nejzajímavější památky Sedlčan patří 
gotický kostel sv. Martina s unikátní freskovou 
výzdobou. V okolí najdete bezpočet vesniček 
spojených polními a lesními cestami, rozhled-
ny, několik zámků či tajemných zřícenin. Vše 
o bohaté minulosti města a celého regionu se 
můžete dozvědět ve stálé expozici i na krátko-
dobých výstavách Městského muzea Sedlčany.
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SEDLČANY

Město Sedlčany - Náměstí T. G. Masaryka 34, Sedlčany
www.mesto-sedlcany.cz, www.muzeum-sedlcany.cz

KLÁŠTER SV. FRANTIŠKA Z ASSISI

VOTICE
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Památník Karla Čapka ve Staré Huti u Dobříše, Stará Huť 120, 
Stará Huť u Dobříše, www.capek-strz.cz, FB: PamatnikKarlaCapka

Romantický areál z 19. století „na samotě u lesa“ pod hrází rybníka a na 
břehu potoka si jistě zamilujete – stejně jako Karel Čapek, světoznámý 
spisovatel, dramatik a novinář, ikona demokratické první republiky. 
Čapkovo bývalé letní sídlo nabízí zajímavé expozice věnované také 
jeho ženě Olze Scheinpflugové a blízkému příteli Ferdinandu Peroutko-
vi. Z novinek připomeňme autentickou prvorepublikovou garáž s čap-
kovským veteránem „Smrděnkou“, modernizovanou expozici o mistro-
vých láskách i dráze novináře a dramaturga či výstavu ke 100. výročí 
slova ROBOT, světového „vynálezu“ bratří Čapků. Osvěženi na duchu 
i na těle, v sympatickém bistru pod vzrostlými stromy, se můžete přímo 
od Památníku vydat na Naučnou stezku Karla Čapka. Novinky a aktu-
ální program akcí najdete na našem webu, facebooku a instagramu.  
Parkování zdarma, ceny mírné, obsluha vzorná! Těšíme se na návštěvu.

PAMÁTNÍK KARLA ČAPKA 



Národní kulturní památka Hornické muzeum Příbram, příspěvková 
organizace Středočeského kraje, patří k největším hornickým muzeím 
v ČR i v Evropě. Expozice umístěné v originálních provozních a správ-
ních budovách přibližují bohatou historii zdejší báňské činnosti. Mu-
zeum nabízí prohlídku několika kilometrů podzemí zdejších dolů na 
stříbro a olovo, jízdy hornickými vláčky, prezentuje rozsáhlou mineralo-
gickou sbírku, monumentální parní těžní stroje a jiné unikátní exponá-
ty. Součástí Hornického muzea Příbram jsou rovněž pobočky Památník 
Vojna Lešetice, Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata Nový Knín, 
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota a nově také Uranový důl Bytíz, který 
nyní prochází náročnou rekonstrukcí a na zpřístupnění veřejnosti teprve 
čeká. V areálech muzea se každoročně odehrávají kulturní i vzdělávací 
programy oblíbené jak dospělými, tak dětskými návštěvníky.

29

HORNICKÉ MUZEUM PŘÍBRAM

Hornické muzeum — Nám Hynka Kličky 293, Příbram VI
www.muzeum-pribram.cz, FB: HornickemuzeumPribram

Skanzen Vysoký Chlumec — Vysoký Chlumec
www.muzeum-pribram.cz, FB: SkanzenVysokyChlumec 

Skanzen Vysoký Chlumec, pobočka Hornického muzea Příbram, 
uchovává cenné památky venkovské architektury, které dokládají vý-
voj lidového domu od poloviny 17. do počátku 20. století na území 
Středočeské pahorkatiny a ve středním Povltaví, v oblasti dotčené 
těžbou kamene. Do přírodního areálu v údolí potoka byly postupně 
přeneseny obytné, hospodářské, technické a drobné sakrální objekty 
ohrožené na původním místě zánikem. Interiérové expozice přibližu-
jí způsob bydlení a hospodaření na vesnici. K devatenácti stávajícím 
unikátním stavbám přibyla v loňském roce další dvě transferovaná sta-
vení, čímž se koncepce završila a skanzen tak získal svou kompletní 
podobu. Jeho areál každoročně ožívá nejrůznějšími kulturními akcemi 
– mezi nejoblíbenější patří Den řemesel nebo divadelní představení 
pod širým nebem.

SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC

PŘÍBRAM

PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA 



Hornické muzeum — Nám Hynka Kličky 293, Příbram VI
www.muzeum-pribram.cz, FB: HornickemuzeumPribram

Zdař Bůh! Přijměte pozvání do Příbrami. Poznáte hornickou minu-
lost v blízkosti pekla, nebeskou Svatou Horu i nekonečný brdský ráj. 
Svatou Horu lze bez nadsázky označit za nebeské místo, dokládá 
to přes 4000 zázraků potvrzených ve Vatikánu. Je to skvost raného 
baroka a  jedno z  nejvýznamnějších mariánských poutních míst ve 
střední Evropě. Chloubou chrámu je nádherný hlavní oltář ze stříbra 
a Svatohorské poutní muzeum. V Hornickém muzeu Příbram čekejte 
pravý opak. Unikátní štoly nejsou zas tak daleko od pekla, které od-
pradávna sídlilo hluboko pod zemí. Nedotčený ráj v CHKO Brdy láká 
k objevování pěšky i na kole. Za výlet stojí vrchy Tok či Třemošná a je-
den z nejhezčích cyklistických výletů směřuje k Padrťským rybníkům.  
TIP: Poznávejte Příbram s Příbramskou zážitkovkou. Navštivte zajímavá 
místa, získejte slevovou knížku a všude po městě si užívejte výhod.
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PŘÍBRAM

IC Příbram — Pražská 129, Příbram I
www.poznejpribram.cz, FB: poznejpribram, IG: poznejpribram
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Památník A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami — Vysoká u Příbramě 69
www.antonindvorak.cz, FB: pamatnikdvorak, tel.:  318 618 115

Památník Antonína Dvořáka se nachází v novorenesančním zámečku 
ve Vysoké u Příbramě. Je obklopen 8 hektarovým přírodním krajinář-
ským parkem s více jak 1000 kusy dřevin. Spolu s Rusalčiným jezírkem, 
vilou Rusalkou i nádhernou okolní krajinou se místo stalo na více jak  
20 let pro skladatele Antonína Dvořáka (1841–1904) 
bohatou tvůrčí inspirací. Expozice muzea je  
věnována jak skladateli, tak i původním maji-
telům zámku hraběti V. Kounicovi a jeho ženě 
Josefíně. 
ZAJÍMAVOSTI V OKOLÍ: Rusalčino jezírko 
(400 m od zámku), Vila Rusalka (obytný let-
ní dům skladatele), Kostel v Třebsku (2 km od  
Vysoké), častý cíl procházek A. Dvořáka.

PAMÁTNÍK ANTONÍNA DVOŘÁKA 



Březnice leží na rozhraní jižních a středních Čech. Počátky gotické  
tvrze, u které vznikla osada a později tržní město, spadají do první po-
loviny 13. století. Pro svoji bohatou historii, množství památek, krásnou 
přírodu a snadnou dostupnost je vyhledávaným turistickým cílem. 
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BŘEZNICE

MĚSTSKÉ MUZEUM A GALERIE LUDVÍKA KUBY

V prostorách bývalé jezuitské koleje, která nava-
zuje na barokní kostel sv. Ignáce a sv. Františka, 

najdete městské muzeum a galerii. Navštívit 
můžete stálou výstavu obrazů posledního 
českého impresionisty Ludvíka Kuby a  mu-

zejní expozice Loutkářství na Březnicku a Cír-
kevní a duchovní život. Kavárna v Koleji nabízí 

posezení v klidném a příjemném prostředí.

Zámek Březnice — Zámecký obvod 24
www.zamek-breznice.cz

ZÁMEK BŘEZNICE
Renesanční zámek uprostřed rozsáhlého 
anglického parku. Historickým unikátem je 
jedinečný interiér zámecké knihovny. 

Infocentrum / Městské muzeum a Galerie Ludvíka Kuby
/ Kavárna v Koleji — V Koleji 1, Březnice,  www.breznice.cz

ŽIDOVSKÉ GHETTO A SYNAGOGA

Bývalé židovské ghetto představuje unikátní 
urbanistický komplex s dochovanými klasi-
cistními domy a synagogou. 

Synagoga — Lokšany 664, Březnice
www.zamek-breznice.cz

SPORTOVIŠTĚ
Město nabízí možnosti rekreačního a spor-
tovního vyžití. Na okraji města, 10 minut pěší 
chůze od centra, najdete víceúčelová mo-
derní sportoviště, která můžete využít pro 
sportovní výkony či aktivní zábavu s celou 
rodinou.

STARÝ ZÁMEK HOŘOVICE

BRDY A PODBRDSKO



BŘEZNICE
V Galerii Starý zámek najdete výstavy uměleckých děl, obrazů a foto-
grafií regionálních výtvarníků. Téma výstav je obměňováno přibližně po 
dvou měsících. V budově Starého zámku sídlí také Muzeum Hořovicka 
s poutavou expozicí o historii a přírodě regionu. Na nádvoří Starého 
zámku se v průběhu letních měsíců konají 
koncerty a divadelní představení 
Hořovického kulturního léta.

SPOLEČENSKÝ DŮM HOŘOVICE
Ve Společenském domě se konají koncerty,  
divadelní představení a společenské události  
jako např. plesy a taneční kurzy. V letním období  
je využívána i zahrada, např. k promítání letního kina.

33

STARÝ ZÁMEK HOŘOVICE

MKC Hořovice — Vrbnovská 30, 1, Hořovice
www.mkc-horovice.cz, FB: mkchorovice
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Turistická oblast Brdy a Podbrdsko,  www.brdyapodbrdsko.cz 
FB: Brdy a Podbrdsko, IG: Brdy a Podbrdsko

Brdy a Podbrdsko patří k nejvyhledávanějším turistickým lokalitám v oko-
lí Prahy a Plzně. Oblast představuje ideální volbu pro každého, kdo se 
rozhodne vydat po stopách vojenské historie, hornických tradic, pout-
ních míst, romantických zámků a hradních zákoutí. V samotných Brdech 
na vás čeká krásná a málo objevená příroda, která 
láká k  poznávání pěšky, na kole nebo v zimě na 
běžkách. K dispozici jsou desítky značených  
pěších i cyklistických tras. Za výlet stojí například 
vrchy Tok a Třemšín. Nebo si udělejte cyklistický 
výlet k Padrťským rybníkům. Je to kraj jak stvo-
řený pro ty, kteří hledají klid, odpočinek, ničím 
nerušený kontakt s přírodou, ale i příležitosti pro 
náročné fyzické výkony a celodenní výpravy.

BRDY A PODBRDSKO
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Městys Karlštejn — Karlštejn 185, www.mestys-karlstejn.cz
FB: mestyskarlstejn, IG: @mestyskarlstejn

Národní přírodní rezervace Karlštejn je posetá množstvím turisticky 
značených tras, přičemž některé z nich jsou přístupné i pro cyklisty. Vý-
znamnou kulturní památkou je samotný hrad Karlštejn založený v roce 
1348 císařem Karlem IV. Pro návštěvníky, kteří chtějí na Karlštejně strá-
vit několik dnů, jsou k dispozici moderně vybavené 
penziony a oblíbený kemp na břehu Berounky. 
Kromě návštěvy hradu je v podhradí možné na-
vštívit muzea, zahrát si tenis nebo golf, vydat se 
na projížďku na koních anebo poznávat okolní 
přírodu i památky. Doporučujeme prohléd-
nout filmová místa nebo nedaleký lom Ame-
rika. Karlštejn je lehce dostupný vlakem, autem 
i na kole, k dispozici je centrální parkoviště.

MĚSTYS KARLŠTEJN

NIŽBOR
Město Mníšek pod Brdy se nachází 27 km jižně od Prahy. Na jeho úze-
mí je několik architektonických památek, z nichž nejvýznamnější jsou 
státní zámek a barokní areál Skalka. 
Zámek nechal postavit ve stylu pozdní severské renesance, na místě 
původního hrádku vypáleného Švédy v  době Třicetileté války, nový 
majitel mníšeckého panství baron Servác Engel z Engelsflussu v letech 
1656–1672. K nejcennějším vystavovaným dílům patří oltářní obraz ba-
rokního umělce Karla Škréty v zámecké kapli. Na zámku je stálá expozi-
ce zachycující bydlení drobné šlechty na počátku 20. století. 
Na lesnatém hřebeni nad městem stojí barokní areál Skalka budovaný 
od konce 17. století. Nachází se tu kostelík sv. Maří Magdalény, klášter, 
křížová cesta a poustevna. Zrekonstruovaný komplex 14 kapliček kří-
žové cesty získal celorepublikový titul Památka roku 2019.
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MNÍŠEK POD BRDY

Mníšek pod Brdy 
www.mnisek.cz, www.zpravyzmnisku.cz, FB: mnisekpodbrdy



MĚSTYS KARLŠTEJN
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IC ve Vlastivědném muzeu – Oráčovská ulice 15, Jesenice
www.jesenice-ra.cz/turistika

VODA, VZDUCH A LESY, TŘI KLENOTY MĚSTA JESENICE. V okolí Je-
senice se v minulosti těžila nejlepší žula a dokonce i zlato. Největším 
bohatstvím tohoto města se však stal docela obyčejný vzduch a voda. 
Vlastně neobyčejný, jelikož právě v pramenité vodě z podzemních 
zdrojů a ve zdravém lesním vzduchu prý tkvělo tajemství výtečné těles-
né kondice a dlouhověkosti místních obyvatel, jak se dozvídáme z no-
vinového článku z počátku 20. století. S rozvojem železniční dopravy ve 
druhé polovině 19. století a nástupem automobilismu ve 20. století se 
Jesenice otevřela světu a brzy se díky své blahodárné a posilující kom-
binaci vzduchu, vody a lesů proměnila v rušné letovisko s biografem, 
kulinářskou restaurací, plážovými slavnostmi i plachetnicemi brázdícími 
hladinu Jezera, jak se s hrdostí přezdívalo zdejšímu Velkému rybníku. 
Současnost patří v Jesenici především milovníkům přírodních sportů. 

JESENICE
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IC na Zámku Nižbor – Na Zámku 260, Nižbor,  www.zameknizbor.cz
www.cestyarcheologie.cz, www.obecnizbor.cz

Obec Nižbor se nachází v CHKO Křivoklátsko zhruba 8 km severozá-
padně od města Berouna. Dominantu obce tvoří zámek a jeho nádvo-
řím prochází 14. poledník v. d. a níže pod zámkem se nachází průsečík 
14. poledníku v. d. a 50. rovnoběžky. Přímo v centru obce najdete ve-
řejně přístupnou dráhu BMX, navštívit můžete nedalekou sklárnu nebo 
Informační centrum keltské kultury na zámku Nižbor. Stálá expozice  
v infocentru „Keltové v srdci Čech… a co bylo před nimi“, je věnovaná pře-
devším Keltům a zprostředkovává svým návštěvníkům interaktivním způ-
sobem nejen informace, ale také atmosféru jejich světa. Můžete si zde 
vyzkoušet některá řemesla i oděv našich předků. Expozice je doplněna 
výstavou výsledků záchranných archeologických výzkumů z území Stře-
dočeského kraje. Naproti zámku se nachází známé oppidum Stradonice, 
ze kterého některé exponáty pocházejí a rozhodně stojí za návštěvu.

NIŽBORMNÍŠEK POD BRDY



V roce 2021 slaví Rakovník 180. výročí založení své městské knihov-
ny. Oslavte s Městskou knihovnou Rakovník její významné jubileum! 
Pojďte se projít Rakovníkem za dějinami veřejné knihovny (průvodce 
vycházkou získáte zdarma v městském informačním centru). 
S knihou v ruce se vydejte po stopách slavných autorů a literárních děl 
na Rakovnicko – do Rakovníka za Nezbedným bakalářem a dalšími rene-
sančními povídkami Zikmunda Wintra, okolím řeky Berounky za povíd-
kami Oty Pavla, do Čisté za básněmi Jaroslava Vrchlického, na Máchův 
Křivoklát nebo do Slabec, odkud pocházela maminka Jana Nerudy, 
zvěčněná svým synem v mnoha povídkách, fejetonech nebo básních.
Expozici loutkářství, Rakovnické pověsti, výstavy, divadelní předsta-
vení a  ještě více najdete v útulném prostoru Roubenky Lechnýřovny
V Hradbách 185 (po–ne 10.00–12.00, 13.00–17.00).
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RAKOVNÍK

MIC Rakovník — Husovo náměstí 114, Rakovník
www.infocentrum-rakovnik.cz
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Muzeum T. G. M. Rakovník — Vysoká 95, 269 01 Rakovník
www.muzeumtgm.cz

Tradice – historie – archeologie – příroda – slavné osobnosti
Muzeum T. G. M. Rakovník je příspěvkovou organizací Středočeského 
kraje, se sbírkovým fondem zaměřeným na daný region, který je pre-
zentován expozicí v Rakovníku v Palačíku plaských cisterciáků. Nej-
významnější pobočkou muzea je Muzeum T. G. Masaryka v Lánech 
s expozicí prvního československého prezidenta, kde je prezentována 
také Masarykova rodina, ale i československé legie a období první re-
publiky. V dalším lánském objektu v současné době vzniká nové mu-
zeum Alice G. Masarykové a Českého červeného kříže. Muzeum Nové 
Strašecí je zajímavé keltskou expozicí s výrobou švartnových náramků. 
Památník Joachima Barranda ve Skryjích vystavuje trilobity a informuje 
o životě významného paleontologa. Vlastivědné muzeum Jesenice ma-
puje nejméně osídlenou část středočeského regionu, bývalých sudet.

MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK



RAKOVNÍK

MUZEUM T. G. M. RAKOVNÍK
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·  Za každých 10 přihlášených kódů z oblasti Pojizeří a Polabí má sběratel nárok na 
neprodejnou bonusovou magnetku, kterou si zdarma vyzvedne v Turistických 
informačních centrech v Nymburce, Poděbradech a Mladé Boleslavi. 

·  Sběrateli bude zasláno upozornění s informacemi, kde si může bonusovou magnetku 
vyzvednout. 

·  Turistické magnetky z oblasti Polabí a Pojizeří jsou součástí celostátní hry Sestav 
©si svůj svět  a všechny kódy z magnetek platí pro všechny vyhlášené soutěže (víkend 

na hradě Svojanov, bonusová magnetka za 15 nasbíraných kódů, osobní magnetka 
atd. – více na www.sestavsisvujsvet.cz)

Co je cílem?

Poznat oblast Pojizeří a Polabí ze všech stránek, seznámit se blíže se známými místy 
a díky soutěži se podívat i do míst dosud neznámých.

Pro koho je hra určena?

·  Na www stránkách akce si každý sběratel může vytvořit svůj vlastní sběratelský profil 
a vkládat na něj kódy ze zakoupených magnetek.

·  Magnetka se prodává v pokladnách každého zobrazeného objektu.

· Každý dílek je opatřen na zadní straně jedinečným soutěžním kódem, který se 
neopakuje. Tyto kódy sběratel vkládá na svůj sběratelský účet. 

Pro všechny věkové kategorie, pro rodiny, jednotlivce i skupiny.

Pravidla hry Poznej Pojizeří a Polabí
©· Pro každý zařazený objekt je vydána Turistická magnetka Sestav si svůj svět  – 

obrázek daného místa v originálním tvaru puzzle. Každý dílek Turistické magnetky 
zapadá do libovolného dalšího dílku a účastník si tak může z navštěvovaných míst 
vytvořit jedinečnou dekorativní vzpomínku, kterou lze stále rozšiřovat a obměňovat.

· Hra začíná 1. 7. 2020 a potrvá do 31. 12. 2021

Kdy hra začíná a do kdy trvá?

Poznej Pojizeří a Polabí
©v rámci celostátní naučné hry Sestav si svůj svět

citylight
+ leták oboustranné 2x dl .. 210x210

Sbírejte magnetky

Skládejte si svůj svět vzpomínek
z výletů

Vytvářejte si dekorativní obraz, 
který můžete stále rozšiřovat

www.sestavsisvujsvet.cz
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VÍTEJTE V REGIONU
KDE SE NEBUDETE

NUDIT!

Za laskavé podpory zúčastněných subjektů vydala v roce 2021 firma ADJUST ART, spol. s r.o.
tel.: +420 251 626 019, e-mail: info@adjustart.cz, www.adjustart.cz 

© ADJUST ART, spol. s r.o.

Vítejte ve Středních Čechách — regionu, 
kde pocítíte dotek historie — hrady, zámky, 
památky…, kde můžete navštívit množství 
kulturních akcí — muzea, galerie, divadla, 

koncertní sály …
Můžete si zasportovat, projít se po lese, nebo 

jen tak relaxovat v malebné přírodě.
Střední Čechy — to jsou nezapomenutelné 

chvíle prožité v okolí Prahy.

Další informace na www.naladtestc.cz

Kprorio venihiliciae nam, ullest, ut quo 
omnitem dolecea ni reperferia natent 
re nia sitium excearum coribus apiet, 
utem exercipisqui destio quia nonse 
consequi acid untibus.sequam, veles 

et, sit asitem ent aspic is et aut.
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