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Infocentrum MěÚ — Palackého nám. 1, www. mestokralupy.cz
TIC iCAFE — Mostní  22, www.infokralupy.cz 
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Kralupy nad VltaVou 
si mohou prohlédnout Kostel Nanebe-
vzetí Panny Marie a sv. Václava, zrestau-
rovanou studnu u bývalého kralupského 
pivovaru či působiště věhlasného drogisty 
Vaňka z Kralup. Na Vaňka vzpomněl Jaro-
slav Hašek ve známém příběhu o vojákovi 
Švejkovi. Na dění u městské radnice dohlí-
ží pak ze své lavičky i samotný Švejk.
Další osobností, neodmyslitelně spjatou 
s  městem, je nobelista Jaroslav Seifert. 
Jeho osudu se věnuje expozice v Měst-
ském muzeum. To zároveň odkrývá zá-
jemcům i historii města, a rovněž neopo-
míjí známého malíře a místního rodáka 
Jiřího Karse.
Kralupy obepíná nejedna zajímavá cyklo-
trasa. Což takhle vyrazit z Prahy do Měl-
níka a po cestě se zastavit na limonádu 
v Turistickém informačním centru iCafé 
u kralupského Masarykova mostu? Pro ty, 
kteří mají víc času, nechybí ani krytý ba-
zén s wellness nebo zimní stadion.

KrAluPy nAd VlTAVou – Po sToPáCh 
sEIFErTA čI ŠVEjKA
Kralupy nad Vltavou jsou oblíbené pro bo-
haté sportovní zázemí, mnoho možností 
kulturního vyžití a také hlavně díky osob-
nostem, které městu propůjčily svou tvář. 
Návštěvníci, kteří zavítají do srdce města, 

Celé adventní období 
Bruslení pro veřejnost
Kluziště na Palackého náměstí

20. 2. 2022
Kralupský masopust
před KD Vltava

Město neratovice — Kojetická 1028
www.neratovice.cz, www.facebook.com/neratovice.cz
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nEratoVICE

11. — 14. 11.
divadelní salon paní ljuby
Krajská přehlídka amatérského činoherní-
ho divadla pro dětské i dospělé publikum.
Divadelní sály Společenského domu 
a Komorního divadélka Lípa
 
28. 11.
svatobarborský vánoční jarmark 
s rozsvícením vánočního stromu
Vánoční jarmark s prodejem vánočních 
dárků, dekorací, občerstvení a celodenním 
kulturním programem. 
Park u kašny na Náměstí Republiky
 

 
4. 12.
slavnostní rozsvícení proutěného 
betlému
Představení unikátního proutěného bet-
lému, vernisáž vánoční výstavy kostelních 
i domácích betlémů ve vstupní hale Spole-
čenského domu. 
Park před Společenským domem

12. 12.
Vánoční koncert pražské mobilní 
zvonohry
Unikátní hudební nástroj – 57 zvonů ze 
slavné zvonařské dílny rodiny Manoušků.
Prostor u kašny na Náměstí Republiky. 

15. 12.
Šťastné a veselé swingové 
Vánoce
Neslavnější české a světové vánoční me-
lodie v tradičním adventním koncertu.
Velký sál Společenského domu

        Informace 
o pořádaných kulturních akcích 

a programy jednotlivých 
subjektů naleznete na www.naladtestc.cz  

a na facebooku
www.facebook.com/naladtestc/

www.naladtestc.cz

•  MĚSTA A REGIONY  •  KULTURA  •  VOLNÝ ČAS

•  AKTUALITY  •  ZAJÍMAVOSTI  •  AKCE  •  VIDEOTÉKA



Turistické informační centrum Mělník — legionářů 51
www.ticmelnik.cz, FB: /Mekuc/
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MĚLNÍK

3. 11.
laco deczi & Celula new york
Swingový večer, od 19.30 hod., MKD
www.mekuc.cz

4. a 11. 12., 17.—19. 12 
Vánoční trhy
od 8.00 hod., náměstí Míru
www.mekuc.cz

5. 11. 
Přízraky
Představení Dejvického divadla
od 19.00 hod., MKD, www.mekuc.cz

27. 11. 
Vítání adventu
Rozsvěcení vánočního stromu, adventní 
trhy, jarmark, hudební program, 
ochutnávka vín mělnických vinařů
od 16.00 hod., centrum města
www.melnik.cz

28. 11. 
Adventní koncert
varhanní koncert
Pražský žesťový soubor, A. Bárta - varhany
od 16.00 hod., chrám sv. Petra a Pavla
www.melnik.cz

2. 12. 
Wendigo
Umělecké představení ve výškách
od 19.00 hod., MKD, www.mekuc.cz

7. 12.
Václav neckář – Půlnoční turné
Koncert, od 19.00 hod., MKD
www.mekuc.cz

15. 2. 2022
heroes – losers Cirque Company
Představení mima Radima Vizváry a skvě-
lých akrobatů Losers Cirque Company
od 19.00 hod., MKD
www.mekuc.cz

MělníK, MěsTo VínA I KulTury

Město Mělník je vyhlášeno svým historic-
kým centrem, vinařstvím a úchvatným po-
hledem na soutok našich dvou největších 
řek, Labe a Vltavy. Jeho bohatá historie se 
otiskla do pozoruhodných památek, které 
vytváří nezaměnitelnou atmosféru města.
Chrám sv. Petra a Pavla patří k našim 
nejstarším kostelům, jeho vyhlídková 
věž nabízí pohled na soutok, nedalekou 
horu Říp, České středohoří s Milešovkou 
nebo Bezděz. Pod presbytářem chrámu 
je umístěna krypta s kostnicí. Zámek 
Mělník nabízí kromě prohlídky interiérů 
též možnost ochutnávky vín z vlastní pro-
dukce v historických sklepích ze 14. sto-
letí. Návštěvníky města upoutají také 
zbytky středověkého opevnění, spolu 
s Pražskou branou, která dnes vytváří 
stylové prostředí pro galerii a  kavárnu 
Ve věži. Mělnické podzemí a studna se 
nachází pod historickým centrem města. 
Studna je díky své šířce 4,54  m nejširší 
studnou v ČR.
Kromě toho nabízí město nepřeberné 
množství kulturních akcí. Tou první listo-
padovou bude 12. listopadu již tradiční 
průvod sv. Martina, který doprovázejí 
šermířská a hudební vystoupení. Rozsvě-
cení vánočního stromu na náměstí Míru 
v sobotu 27. listopadu před první advent-
ní nedělí je tradičně doplněno kulturním 
programem s předvánoční tematikou. 
Sváteční náladu ještě zdůrazní vůně mla-
dého i svařeného vína, tradiční dobroty 
a sladkosti a nikdy nechybí ani vystoupení 
pro děti. Oblíbené sobotní farmářské trhy 
v předvánočním období vystřídají několi-
kadenní trhy vánoční, které se letos usku-
teční po obě adventní soboty 4. a 11. pro-
since a o víkend od 17. do 19.  prosince. 
Kromě drobných dárků a  řemeslných vý-
robků, vánočních ozdob a cukrovinek, 
jmelí a tradičních kaprů nabídnou i do-
provodný hudební program. Zejména děti 
oceňují také půvabný masivní dřevěný 
betlém pod vánočním stromem, který 
promění náměstí v pohádkové místo, kde 
vládne radost a  dobrá vůle a kde se mo-
hou kouzla stát skutečností.

regionální muzeum Mělník — nám. Míru 54, Mělník
www.muzeum-melnik.cz, FB: regionalnimuzeumMelnik

Regionální muzeum Mělník sídlí v his-
torické budově bývalého kapucínského 
kláštera a je otevřeno celoročně! Shléd-
nout zde můžete stálou expozici historic-
kých kočárků, která mapuje vývoj výroby 
dětských kočárků v Čechách. Je doplněna 
prezentací dětských houpadel, plyšových 
medvědů a novou dlouhodobou výsta-
vou hraček Hrajeme si 120 let s jezdícím 
modelem vláčku.
Druhá stálá expozice je věnována regio-
nální historii a přírodě Mělnicka a CHKO 
Kokořínska. Menší část zobrazuje historii 
českého vinařství.
Muzeum nabízí svým návštěvníkům 
ochutnávku českých vín (pro skupiny 
v původních gotických sklepích). Na jed-
notlivce čeká stejný sortiment vín v mu-
zejní kavárně, která láká i příjemným 
posezením na historických hradbách. 
Akce a výstavy se konají po celý rok a vždy 
nabízí interaktivní aktivity.
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RegioNáLNÍ MuzeuM MĚLNÍK

28. 10. 
den středočeského kraje 
téma příroda a archeologie

19. 11. 2021 — 2. 1. 2022 
Advent v proměnách času
výstava / Velký sál

4. 12. 
Předvánoční řemeslný jarmark 
9:00−17:00 h. / ve všech prostorech muzea

14. 1. — 13. 2. 2022 
8. salon sdružení výtvarníků čr
vernisáž 13. 1. 2022. 17.00 h. / Velký sál 

Zámecký areál Ctěnice / Muzeum hlavního města Prahy
Bohdanečská 259/1, Praha 9-Vinoř, www.muzeumprahy.cz
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záMecKý aReáL ctĚNice

1. 7. 2021 — 2. 1. 2022 
Pat a Mat…a je to!
Interaktivní výstava Vás zavede do světa 
dvou pověstně nešikovných kutilů pro kte-
ré není žádná komplikace překážkou a své 
kutění si umí patřičně užít.

27. 11. 
Adventní koncert se souborem 
MusICA BohEMICA 
15 hod., kočárovna
Přijďte do Zámeckého areálu Ctěnice při-
vítat advent koncertem. Předprodej vstu-
penek od 1. 11. 2021 přes e-shop muzea.

4. 12. 
Adventní řemeslné dílny
Tvůrčí dílny nabídnou výrobu adventních 
věnců, květinových vazeb, tvorbu různých 
vánočních přání, drobných dárků či pečení 
reliéfních perníčků.

20. 2. 2022 
Masopust 
10–17 hod.
Oslava masopustu je již tradičně spojená 
s oslavou cechu řeznického. Pravou českou 
zabíjačku přichystá a své speciality nabíd-
ne pražské řeznictví Hudera a syn.

Otevírací doba:
pondělí–středa: zavřeno, 
čtvrtek–neděle: 10–18 hod.
Od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022 
čtvrtek–pátek: 10–16 hod., 
sobota–neděle: 10–18 hod.
spojení: metro C – Letňany, autobus do 
stanice Ctěnický zámek



KC stará Boleslav — jungmannova 468/4, stará Boleslav
www.staraboleslav.com, FB: PoutniMistostaraBoleslav

Bazilika svatého Václava 
a kostel svatého Klimenta
Bazilika svatého Václava je původně ro-
mánský kostel, postavený na místě kos-
tela sv. Kosmy a Damiána, kde byl svým 
bratrem Boleslavem I. 28. září roku 935 
zavražděn kníže Václav. Baziliku založil 
kníže Břetislav společně s nejstarší ko-
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PoutNÍ MÍsto staRá BoLesLav

AdVEnTní PoZVánKy

28. 11.
Adventní varhanní koncert
od 16.00 hod., bazilika sv. Václava

4. 12.
Adventní benefiční koncert
Karolína Žmolíková – soprán, 
Jan Pohořalý – trubka, Ludmila Juránková, 
Josef Prokop – varhany
žáci ZUŠ Adolfa Voborského z Prahy 
a dalších uměleckých škol
Výtěžek koncertu bude věnován Centru 
pomoci rodinám sv. Lujzy ve Staré Bolesla-
vi a organizaci Dementia, z. ú.
od 17.00 hod., bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie

11. 12. 
Adventní setkání – legenda 
o hvězdě
Jan Přeučil – přednes, 
Zbyňka Šolcová – harfa, 
Karel Martínek – varhany, 
děti ze ZUŠ Brandýs nad Labem – zpěv
od 16.00 hod., bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie

19. 12.
KrisKros adventní koncert
Po skončení koncertu se podává vánoční 
svařák v prostorách Farního centra.
od 16.00 hod., bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie

legiátní kapitulou v Čechách mezi lety 
1039–1046 a jde tak o nejdochovalejší 
raně románskou baziliku u nás. 

Bazilika nanebevzetí Panny Marie ve 
Staré Boleslavi stojí na místě, kde podle 
legendy ukryl blahoslavený Podiven po 
smrti knížete Václava do země reliéf Panny 
Marie s dítětem, později nazvaný Palladi-
um země české. Stavba monumentálního 
poutního chrámu započala v roce 1617 na 
popud císaře Matyáše a  jeho manželky 
Anny. Autorem projektu byl italský archi-
tekt Giovanni Maria Filippi, provádějícím 
stavitelem Ital Jacopo de Vaccani a stavba 
byla dokončena v roce 1623. 

Informační a kulturní centrum Stará 
Boleslav zajišťuje provoz Poutního místa 
a prohlídky v obou bazilikách.
tel.: +420 312 313 312 
 +420 728 663 654 
e-mail: infocentrum@staraboleslav.com
Otevírací doba: 
úterý – neděle: 9.00–12.00 / 13.00–17.00
(Pondělí je zavřeno.)

V bazilice je uchováváno Palladium země 
české, reliéf staroboleslavské Madony, 
vytepaný z tzv. korintské mědi. Podle le-
gendy jej do Čech přinesl biskup Metoděj 
a daroval jej kněžně Ludmile ke křtu. Po 
smrti kněžny Ludmily zdědil reliéf kníže 
Václav, který jej nosil neustále při sobě. 
V  roce 1609 byl mariánský reliéf prohlá-
šen Palladiem, tedy záštitou české země, 
a  je mu připisována zvláštní ochranná 
moc nad českými zeměmi. 

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

Vydejte se branou minulosti s Muzeem 
Mladoboleslavska na pěti jeho pracoviš-
tích. Prvním z nich je mladoboleslavský 
hrad, jenž je zároveň i hlavním sídlem 
celého muzea, dále Muzeum Podbezdě-
zí, 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 inspirační prostředí na 
hradním nádvoří.
Muzeum Podbezdězí sídlí na zámku 
v Bělé pod Bezdězem. Kromě stálé inter-
aktivní expozice o kraji pod Bezdězem, či 
zajímavých výstav, zde můžete obdivovat 
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MuzeuM MLadoBoLesLavsKa

27. 11. — 13. 12.
Podzim na křídlech jazzu
5 koncertů, Letecké muzeum Metoděje 
Vlacha
   27.9.  Pražská dixielandová společnost
18.10. JOKER´S Band
   8.11.  Tmavomodrý svět s Jakubem 
 Machuldou
29.11.  Jakub Šafra Swing trio Avalon
13.12. J.J Jazzman a Barbora 
 Vágnerová

28. 11. — 31. 12.
Vánoce na hradě
výstava, Muzeum Mladoboleslavský hrad

18. 1. 2022 — 1. 5. 2022
Za drahými kameny do pravěku
výstava, Muzeum Mladoboleslavský hrad

27. 1. 2022
Mezinárodní den památky obětí 
holocaustu
uctění památky, Muzeum Mladoboleslav-
ský hrad

i unikátní renesanční malované záklopo-
vé stropy. 
Na benáteckém zámku sídlí Muzeum 
Benátecka se svými hravými atraktivními 
expozicemi věnovanými mimo jiné stře-
dověké astronomii, stavebnici Merkur či 
nejstarším dějinám kraje. Zde navštívíte 
místo, kde pobýval rudolfínský hvězdář 
Tycho Brahe, či nahlédnete do života 
Bedřicha Smetany a hudebnické rodiny 
Bendů.

letecké muzeum Metoděje Vlacha na-
bízí zhlédnutí provozuschopných replik 
historických letadel i možnost vyzkoušet 
letecký simulátor či evakuační klouzačku. 
V letních měsících si nenechte ujít návště-
vu roubené barokní fary v dolní Krupé, 
která je tichým svědkem převratných dě-
jin 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 zku-
sit práci archeologa, přírodovědce či mu-
zejníka, umožní jim to program Muzejní 
hrátky Benátky, 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, kte-
ré se vážou k obsahu expozic, nebo jsou 
pořádány k aktuálním výstavám – např. 
inovovaný program Boleslav II. na hradě 
(ten je realizován s  finanční podporou 
Ministerstva kultury ČR), který má za cíl 
pomáhat při výuce regionálních a dějin-
ných souvislostí.
V Leteckém muzeu Metoděje Vlacha si 
děti užijí šlapací letadélka na letecké 
ranveji, v Bělé pod Bezdězem modely his-
torických domů, které v sobě ukrývají ta-
jemství, v Benátkách jistě zaujme staveb-
nice Merkur a herní prvky v expozicích.



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

20. 11.
slavnosti vína
14.00 — 22.00 hod., Dům kultury MB

25. 11. 
swingová bitva 
19.30 hod., Dům kultury MB

27. 11. 
Bazárek pro maminky a děti 
19.30 hod., Dům kultury MB

28. 11. 
rozsvěcení vánočního stromu  
17.00 hod., Staroměstské nám. MB

28.11. — 31.12.
Večerní adventní trhy
Park Výstaviště v MB 

5. 12. 
Mikulášské odpoledne
17.00 hod., Staroměstské nám. MB

6. 12. 
Kino senior — Věra 68
10.00 hod., Dům kultury MB

8. 12. 
Koncert Kd odBory KoVo
15.00 — 17.00 hod., Dům kultury MB

11. 12.
Vánoční jarmark
9.00 — 15.00 hod., Českobratské náměstí

15. 12. 
osm Eur na hodinu
19.00 hod., divadelní komedie, 
Dům kultury MB

18. 12. 
Exaltatio 
Dagmar Pecková / Musica Bohemica 
/ Jaroslav Krček
Vánoční písně a koledy, Dům kultury MB

8. 1. 2022
reprezentační ples města MB 
a rádií (M. Žbirka, P. janů, 
V. n. Bárta a další)
20.00 — 02.00 hod., Dům kultury MB

11. 1. 2022
Partička
19.00 hod., Dům kultury MB

18. 2. 2022
Ples Klaudiánovy nemocnice 
a IZs
20.00 — 02.00 hod., Dům kultury MB

2. 3. 2022
Mladoboleslavský sportovec roku 
18.00 hod., Dům kultury MB

2. 4. 2022
Velikonoční jarmark
10.00 — 16.00 hod., Dům kultury MB

MLadá BoLesLav 
Město Mladá Boleslav založeno v 2. po-
lovině 10. století. Název městu dal jeho 
zakladatel, kníže Boleslav II. zvaný Mladý. 
Nevyzpytatelné jazykové hrátky učinily 
z původního názvu „Město Boleslava Mla-
dého" Mladou Boleslav.

InFoCEntruM  
MLadá BoLesLav
Infocentrum nabízí velké množství infor-
mací a  služeb z oblasti cestovního ruchu 
včetně prodeje propagačního materiálu. 
Získáte zde informace o turistických za-
jímavostech v  Mladé Boleslavi a okolí 
a  přehled kulturních a  sportovních 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 v MLadé BoLesLavi

Budova Sboru českých bratří slouží v sou-
časné době jako výstavní a koncertní síň 
s jedinečnou akustikou. Stavba je význam-
nou památkou Mladé Boleslavi a svým 
provedením se řadí k nejstarším renesanč-
ním pseudobasilikám mimo Itálii. Připo-
míná slavnou minulost města v 16. století, 
kdy se město stalo centrem Jednoty bra-

sbor českých bratří — českobratrské náměstí 123, Mladá Boleslav
www.kulturamb.cz

gaLeRie Pod vĚžÍ v MLadé BoLesLavi

MĚstsKý PaLác teMPL

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

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

Současná městská galerie v Mladé Bole-
slavi se může pyšnit reprezentativními 
prostory v budově tzv. Staré radnice na 
Staroměstském náměstí. Společnost 
Kultura města Mladá Boleslav v pro-

K nejstarším stavbám v Mladé Bolesla-
vi patří dům zvaný Templ. Vzhledem 
k tomu, že se zachoval v téměř původním 
stavu, reprezentuje vzácnou ukázku po-
zdně gotického městského šlechtického 
sídla. V červnu 2000 byla při příležitosti 

trské. Základní kámen byl položen patrně 
již roku 1544 a Sbor byl dokončen 1554. 
Roku 1787 bylo ve Sboru umístěno vo-
jenské skladiště, což způsobilo narušení 
stability budovy. Na naléhání Spolku kraj-
ského muzea koupilo roku 1899 budovu 
město a umístilo zde muzeum. Roku 1905 
započala celková obnova silně zdevasto-
vané památky. V 70 letech proběhla další 
generální oprava, která Sbor upravila na již 
zmiňovanou koncertní a výstavní síň.

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

storách galerie realizuje výstavy jak 
regionálních výtvarníků, tak umělců 
světového významu. Galerie disponuje 
dvěma výstavními místnostmi s vysoký-
mi klenutými stropy. Střed té větší z nich 
protknul Matteo Borgorelli masivním 
sloupem toskánského typu, který pro-
chází dvěma podlažími.

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

400. výročí povýšení Mladé Boleslavi na 
královské město v prostorách Templu 
otevřena stálá multimediální muzejní ex-
pozice s názvem TEMPLUM HISTORICUM  
ET ARCHEOLOGICUM BOLESLAVIENSE.
Počátkem roku 2010 došlo k podstatné-
mu rozšíření počítačových programů s vy-
užitím moderních informačních terminá-
lů. Součástí expozice je parkán upravený 
jako interaktivní hřiště.

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



TIC lysá nad labem – husovo náměstí 23
www.pruhpolabi.com, www.mestolysa.cz
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Lysá Nad LaBeM

Lysá nad Labem leží v úrodné nížině 
na řece Labi 30 km severovýchodně od 
Prahy. Zdaleka viditelnou dominantou 
města je barokní zámek s anglickým 
a  francouzským parkem, který láká ná-
vštěvníky již řadu let. Lysá je nejvíce zná-
ma a spojována s významnou osobností 
českého baroka, milovníkem umění, 
mecenášem, hrabětem Františkem Anto-
nínem Šporkem. Úpravou zdejší zámec-
ké zahrady se intenzivně zabýval v roce 
1733, kdy objednal soubor soch. Zámec-
ký park se sochami žáků Braunovy školy 
je srovnatelný s řadami alegorií v Kuksu. 
Lyský cyklus dvanácti měsíců, ročních 
období, Dne a Noci, přírodních živlů 
a  světadílů nemá ve světovém sochař-
ství obdoby. Zatímco se budou dospělí 
kochat krásami kamenného díla, děti 
se zatím mohou vydovádět mezi laby-
rintem a bludištěm. Z francouzské části 
zámeckého parku se procházkou dosta-
nete do anglické části, kde Vás překvapí 
další zajímavosti. V  Bludnici (anglická 
část) naleznete houboviště, broukoviště 
a včeloviště. Jedná se o dřevěné prvky, 
které jsou citlivě zakomponovány do zá-
meckého parku. Houboviště a včeloviště 

27. 11. 
Přivítání adventu 
na husově náměstí 
od 13.00 hod., Husovo náměstí 

19. 12. 
Koncert kapely davida Kollera  
a dalších
od 14.00 hod., Husovo náměstí 

23. 11. — 8. 1. 2022 
Výstava perníčků 
Muzeum Bedřicha Hrozného 

jsou součástí naučné stezky „Krajinou 
Rudolfa II“.
Krásný výhled do polabské nížiny posky-
tují terasy Augustiniánského kláštera. 
Historické jádro města je od roku 2003 
městskou památkovou zónou, které 
vévodí barokní radnice z roku 1747 
a kostel sv. Jana Křtitele z první poloviny 
18.  století. Krása barokních památek se 
dnes snoubí s ruchem moderního města 
a výstavnictvím. Další zajímavostí je i do-
stihové závodiště. 

Poloha města umožňuje pěší turistiku 
a  nenáročnou cykloturistiku, vhodnou 
i pro rodiny s dětmi, do ostatních regio-
nů – například Brandýs nad Labem – Po-
děbrady. Naučná stezka Lysá – Čelákovice 
je volena tak, aby zahrnovala většinu 
přírodních pozoruhodností této části na-
šeho okolí. Velmi výhodné železnič-
ní a silniční spojení umožňuje „lysákům” 
udržovat si bezprostřední styk s kulturní-
mi a hospodářskými vlivy blízké Prahy. 
Okolí Lysé nabízí možnost zajímavých vý-
letů – například polabský skanzen v Pře- 
rově nad Labem, malebná vesnička 
Byšičky, vystavěná ve tvaru okrouhlice, 
středověká vesnička vybudovaná firmou  
Botanicus v obci Ostrá nebo zámecký 
areál Bon Repos a v neposlední řadě jedi-
nečný zábavně – naučný park Mirakulum 
v nedalekých Milovicích. 

Aktuální informace o dění ve městě 
najdete na www.mestolysa.cz, nebo 
v turistickém informačním
centru www.pruhpolabi.com.

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

17. 11. — 30. 12.
lIdoVé VánoCE V PolABí
Tradiční vánoční výstava v celém areálu 
skanzenu s doprovodným programem

Velká vánoční výstava pod názvem „lido-
vé Vánoce v Polabí“ je i letos tradičně 
pořádána v celém areálu skanzenu. V in-
teriérech všech devíti chalup jsou scény 
ze života našich předků, připomínající 
starobylé zvyky a obyčeje v čase adventu 
a v období od vánočních svátků až do Tří 
králů, podchycené národopisnými sbě-
rateli na konci 19. století. Výstava začíná 
v první chalupě z Chvalovic starodávnými 
přástkami, dračkami a podvečerním be-
sedováním. V druhé chalupě z Draha jsou 
předváděny tradiční obchůzky barborek, 
lucek a mikulášský průvod s nadílkou. 
V  kuchyni se připravuje vánoční pečení 
a ve výměnku je nová výstava „Z historie 
perníkářství ve středním Polabí“, v níž 
jsou vystaveny staré i  novější perníkář-
ské formy, doplněné o staré i novodobé 
recepty a současné zdobené perníčky. 
„Staročeská chalupa“ je vyhrazena pro 
Štědrý den se všemi věštbami a pověra-
mi, „devaterem jídel“, štědrovečerním 
koledováním a představením krajové vá-
noční hry. Ve vitrínách jsou nainstalovány 
všechny staré lidové betlémy z vlastních 
muzejních sbírek. Chalupy v dolní části 
skanzenu ukazují, jak trávili vánoční svát-
ky naši předkové v průběhu minulého 
století – kolem roku 1860, 1890, 1910, 
1930, 1950 a to jak na statku, tak i v chu-
dé chaloupce. Přístupná je i dokončená 
chalupa z  Oskořínka s interiérem z polo-
viny 20. století, upravená na předvádění 
vánočního pečení a tradičních řemesel. 
Výstava končí v bednárně, kde je ve staré 
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PoLaBsKé NáRodoPisNé MuzeuM 
PřeRov Nad LaBeM

škole scéna s tříkrálovými koledníky. Sou-
částí letošní vánoční výstavy je vedle sta-
rých lidových a kostelních betlémů také 
neustále rozšiřovaná kolekce současných 
betlémů z  nejrůznějších materiálů. Vý-
stavu doplňují ukázky starých i  novodo-
bých vánočních dekorací, návody na vý-
robu vánočních ozdob a drobných dárků. 
Zvláštní část výstavy tvoří rozsáhlá sbírka 
vánočních ozdob a vánočních pohlednic, 
umístěná do přísálí. V chodbě u staré 
školy je nově připravená výstava „Cuk-
roví z vánočního stolu našich praba-
biček“, jejíž součástí je kromě ukázek 
nejrůznějších druhů tradičního vánoční-
ho cukroví také velká kolekce starých for-
miček a kuchařek z muzejních sbírek. Ve 
výstavním sále je opět nainstalován velký 
betlém z oblékaných figurek, zhotovený 
podle vlastního vystřihovacího „Betlému 
z Přerova nad Labem“ od akad. malíře 
Jiřího Škopka. Další velký betlém – kopie 
kostelního betlému z 19. století ze Semic 
je v kapličce na návsi, velké Wenigovy 
„Pražské jesličky“  zabírají prostor před 
studnou z  Dobrovice a celou vánoční 
výstavu doplní několik novinek, které 
budou pro návštěvníky překvapením. 
Na víkendy po dobu výstavy je připraven 
program s ukázkami starých řemesel 
a prodejem dárků.

Vstupné:
Dospělí: 100,- Kč
Senioři, studenti a školáci: 50,- Kč
Rodina: 270,- Kč (2 dospělé osoby  
a 2–3 školáci), 
Předškoláci zdarma

otevřeno: 
od 17. 11. do 30. 12. 2021
Od úterý do neděle od 9.00 do 16.00 hod. 
(poslední vstup v 15.00 hod.).
Na Štědrý den, 24. 12. a Boží hod vánoční, 
25. 12. 2021 – zavřeno

Pro objednané zájezdy a školní výpravy 
otevřeno denně mimo pondělí  
na základě předchozí objednávky na 
tel.: 325 565 272, nebo 733 715 342 
e-mail: skanzen@polabskemuzeum.cz.



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

Město Kolín — www.mukolin.cz
www.facebook.com/MuKolin,  www.kutnohorskokolinsko.cz

Přijměte pozvání do královského města 
Kolína, kde můžete obdivovat význam-
né architektonické i technické památky 
nebo se vydat na výlet do okolí např. po 
stopách bitvy u Kolína.  
Mezi největší zajímavosti Kolína patří ze-
jména Bartolomějské návrší, kde na vás 
dýchne atmosféra naší slavné minulosti 
a poetická nálada historického zákoutí 
Kolína. Za pozornost stojí také neore-
nesanční radnice na Karlově náměstí 
a Jeruzalém na Labi – kolínský židovský 
klenot. Synagoga v bývalém židovském 
ghettu je jedna z nejstarších a nejcen-
nějších synagog na území Čech, starý 
židovský hřbitov je považován za unikát. 
S dětmi vystoupejte na rozhlednu Vodár-
na, pozdravte se s medvědy od Kolína 
nebo se vydejte na projížďku nejstarší 
polabskou řepařskou drážkou. Památky, 
příroda a mnohem víc na vás čeká v tu-
ristické oblasti Kutnohorsko a Kolínsko.
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KoLÍN

BaRtoLoMĚJsKé NávRŠÍ v KoLÍNĚ

28. 11.
rozsvícení vánočního stromu
Karlovo náměstí, Kolín

5. 12.
druhé adventní zastavení  
u vánočního stromu

12. 12.
Třetí adventní zastavení  
u vánočního stromu

19. 12.
čtvrté adventní zastavení  
u vánočního stromu

oBjEVTE PoKlAd V srdCI KolínA
Chrám sv. Bartoloměje je od nepaměti 
dominantou města. Petr Parléř obohatil 
Kolín o jedno z neoriginálnějších děl 
gotické architektury lucemburského ob-
dobí. Unikátní je celý areál tzv. chrámo-
vého návrší. Při procházce zde narazíte 
na řadu historicky významných prvků, 
např. v  místech bývalého městského 
hřbitova nebo u městských hradeb. Ven-
kovním areálem vás provede i pátrací hra 
v rozšířené realitě s názvem Maskaron. 
Návštěvníkům je přístupná barokní kost-
nice z  roku 1733. Množstvím kostí a bo-

hatostí 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 inter-
aktivní moderní expozicí, která se věnuje 
událostem z historie města a jeho slav-
ným osobnostem. Františka Kmocha zná 
téměř každý. Víte ale, že z Kolína pocházel 
i slavný pierot a zakladatel moderní pan-
tomimy Jean-Gaspard Deburau, miláček 
Paříže? Do této staré farní školy chodil 
třeba i ďábelský rybníkář Jakub Krčín, 
pomocí hologramu a videomappingu 
se přenesete k jihočeským rybníkům. Do 
svého ateliéru vás pozve Josef Sudek. Ne-
váhejte a  pozvání přijměte. Otevřeno je 
celoročně, vstup do venkovních expozic 
je zdarma. Návštěva unikátního Bartolo-
mějského návrší rozhodně stojí za to! 

Turistické informační centrum — nám. Přemyslovců 165, nymburk
www.mesto-nymburk.cz
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NyMBuRK

nyMBurK Má noVou ATrAKCI!

Vyhlídková věž kostela sv. Jiljí se po 
dlouhých letech otevřela veřejnosti. Nyní 
máte jedinečnou možnost prohlédnout si 
město z ptačí perspektivy. Věž kostela měří 
66 metrů a vede na ni 147 schodů. Spolu 
s hradbami patří mezi dominanty města.
Otevírací doba vyhlídky závisí na ročním 
období. Od listopadu až do května bude 
přístupná pouze o víkendech a svátcích 
ve 13, 14 a 15 hodin. V červnu bude věž 
otevřená vč. svátků denně mimo pondělí  
v 11, 13, 14 a 15 hodin, a o prázdninách 
se otevírací doba rozšíří ještě o jednu 

prohlídku v 16 hodin. Od září až do konce 
října se otevírací doba vrátí na čas 11, 13, 
14 a 15 hodin. Mimo uvedené termíny 
jsou prohlídky možné jen pro skupiny mi-
nimálně 5 osob a po dohodě s pracovníky 
Turistického informačního centra.
Vstup na věž je možný pouze v doprovo-
du pověřeného pracovníka a počet ná-
vštěvníků při jedné prohlídce nesmí pře-
sáhnout 12 osob. Děti mladší 15 let musí 
doprovázet osoba starší 18 let. Průměrná 
doba trvání prohlídky je 40 minut, kro-
mě mimořádných případů není možné 
prostor věže v průběhu prohlídky opustit.
Cena vstupného: dospělý 50 Kč, děti do 
12 let a senioři 20 Kč a rodinné vstupné 
(2 dospělí + 2 děti) 100 Kč. Vstupenky 
jsou k zakoupení POUZE v Turistickém 
informačním centru Nymburk (Náměstí 
Přemyslovců 165). Další informace na-
leznete na webových stránkách města.

Městské kulturní centrum — jiřího náměstí 1/1, Poděbrady
www.ipodebrady.cz, FB: mestskekulturnicentrum.podebrady
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PodĚBRady

13. 11.
svatomartinské trhy  
Staročeské stánky, příjezd Sv. Martina  
na bílém koni, otevření Svatomartinského 
vína, cimbálová muzika Réva, Svatomar-
tinský pivní speciál s beneficí. 
10.00—17.00 hod., Jiřího náměstí, I. ná-
dvoří zámku a foyer Divadla Na Kovárně

27. 11. — 19. 12.
Adventní trhy
Vždy o víkendu, staročeské stánky, 
každou neděli doprovodný program, 
Andělská adventní sbírka.
10.00 —17.00 hod., Jiřího náměstí 

28. 11.
rozsvícení vánočního stromu
Divadélko pro děti Vánoční nadělení, 
rozsvícení vánočního stromu.
16.00 —17.00 hod., Jiřího náměstí

22. 12.
Adventní finále 
Staročeské stánky, tvořivé dílničky, 
Vánoční koncert Moniky Absolonové
10.00 –18.00 hod., Jiřího náměstí, 
Foyer divadla

Vstupy na adventní akce jsou zdarma

Aktuální program akcí a dění ve městě 
můžete sledovat na: 

www.ipodebrady.cz, nebo na fb: 
mestskekulturnicentrum.podebrady, 
divadlopodebrady a kinopodebrady
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Pivovar Velké Popovice — ringhofferova 1, Velké Popovice
www.kozel.cz/pivovar

víte s  maskotem pivovaru – kozlíkem 
Oldou. Prohlídky je možné absolvovat 
v průběhu celého roku! Neváhejte a při-
jeďte za Kozlem.

KoZloVA ŠKolA čEPoVání

1. sobota v každém měsíci ve 14:15 hodin, 
nebo na objednání pro skupiny.

Nenechte si ujít jedinečný zážitek, kdy 
se v  prostorách historické varny z roku 
1928 dozvíte vše o  správné péči o  pivo 
a  naučíte se čepovat pivo přímo od pivo-
varského odborníka. Zjistíte, co se skrývá 
pod názvy „hladinka“, „šnyt“ či „mlíko“ 
a za absolvování výuky získáte Kozlův 
výuční list.
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veLKé PoPovice – PivovaR

ProhlídKA PIVoVAru

Na prohlídce pivovaru Po stopách Kozla 
se seznámíte s příběhem zakladatelské 
rodiny Ringhofferů, nahlédnete pod po-
kličku velkopopovickým sládkům a  po-
znáte celý výrobní proces piva. Navštívíte 
současnou 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 nefil-
trovaného a nepasterizovaného Velko-
popovického Kozla čepovaného přímo 
z  tanku a na závěr prohlídky se pozdra-

Muzeum Podblanicka — Zámek 1, Vlašim
www.muzeumpodblanicka.cz, FB Muzeum-Podblanicka-p-o-
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MuzeuM PodBLaNicKa
Zámek Vlašim nabízí návštěvníkům ně-
kolik úrovní prohlídek, jako je zážitková 
prohlídka vyhlídkové věže nebo tajem-
ného zámeckého sklepení. Poté vzdělá-
vací a vizuální prohlídky muzejních expo-
zic a zámeckých interiérů. Západní křídlo 
nabízí také dobově zařízené salony s ex-
pozicí Auerspergové, tento rod vlastnil 
zámek v  letech 1744—1945. V  severním 
křídle vám expozice S přesnou muškou 
přiblíží vývoj palných zbraní a střeliva. 
Zámecká kaple sv. Vincence je vybavena 
barokním oltářem a renesančními štuky 
s pozdějšími freskami. 

Muzeum Benešov na Malém náměstí 
74 svou nabídkou krásných secesních 
prostor s vkusně zařízenými expozicemi 
je dobrou volbou pro volný čas. V zim-
ních měsících můžete navštívit vánoční 
výstavu Nebeské Vánoce. Otevřeno bře-
zen až prosinec.

20. 11. — 31. 12.
nebeské Vánoce 
Výstava, Malé náměstí 74, Benešov

20. 11.
Vánoční kreativní jarmark
od 10 – 15 hod., Nádvoří zámku Vlašim

25. 11. — 31. 12.
Vánoce s patchworkem
Výstava, Zámek 1, Vlašim

9. 12.
Vánoční koncert 
v 19 hod., Zámek 1, Vlašim

CVIK — náměstí Arnošta z Pardubic 1, český Brod
www.cvik.info, FB: kdsvet
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česKý BRod

Kd sVěT V čEsKéM Brodě

Budovu nechal podle projektu pražského 
architekta Václava Vejvarského vystavět 
v  letech 1939—1940 místní spolek Šveh-
lův dům. V roce 1947 zde svou činnost 
zahájilo kino osvěta, od roku 1969 byl ob-
jekt známý jako kino svět a začalo se pro-
mítat širokoúhle. Počátkem 90. let zde bylo 
vybudováno pódium a provedeny drobné 
vnitřní úpravy, přístupové schodiště prošlo 
bezbariérovou úpravou. V roce 2015 došlo 
ke kompletní rekonstrukci interiéru i exte-
riéru budovy, která pod názvem Kd svět 
začala sloužit jako multifunkční kulturní 

centrum. Modernizací prošla šatna, soci-
ální zařízení, prostor pro kavárnu i hlavní 
sál s kapacitou 199 míst, přibyla zvuková 
a světelná režie. Až do roku 2020 se zde 
1x měsíčně také promítalo, filmy však 
přicházely s velkým zpožděním, protože 
kino bylo vybaveno jedním z nejstarších 
promítacích zařízení v republice.
KD Svět každý rok přivítá několik tisíc 
návštěvníků, kteří navštěvují divadelní 
představení pro děti i dospělé, besedy 
se známými osobnostmi nebo koncerty 
svých oblíbených interpretů. V roce 2021 
proběhla digitalizace kina, takže v  sou-
časné době nabízíme 3 x týdně také pro-
mítání premiérových filmů. Současně 
byla znovu otevřena také kavárna, vynika-
jící sladké i slané dobroty připravuje firma 
CuKRátkov. 
V současné době je KD Svět součástí Cent-
ra vzdělávání, informací a kultury, příspěv-
kové organizace města Český Brod. 

TIC Mnichovice — Masarykovo nám. 83, Mnichovice
www.mnichovice.cz
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MNichovice

Město Mnichovice leží ve Středočeském 
kraji, okrese Praha-východ, jihovýchodně 
od Prahy. Nachází se zde kostel Panny 
Marie s unikátní kazatelnou ve tvaru 
velryby s rozevřenou tlamou a několika 
zlatými šupinami. Za zhlédnutí stojí také 
Štefánikova mohyla, Zittův mlýn (patří 
mezi nejstarší dochované budovy). Pokud 
rádi jezdíte na kole, můžete navštívit naší 
novou cyklostezku „Do Prahy na kole“, 
která měří 14 km a vede z Mnichovic do 
Kolovrat. Jste-li vyznavačem pěší turisti-
ky, nezapomeňte se projít po turisticko
-naučné stezce „Krásné vyhlídky“. Trasa 

je dlouhá 9 km a spojuje 3 obce – Mni-
chovice, Struhařov a Klokočnou. Zahrnuje 
9 zastavení se zajímavostmi a třemi vel-
kolepými vyhlídkami do kraje. Celoroční 
sportovní vyžití pro celé rodiny naleznete 
na Šibeničním vrchu, který je zároveň 
v  zimních měsících i lyžařským areálem. 
Nabízí 3 sjezdovky (Mikeš, Bobeš, Fun 
Park Pašík), půjčovnu lyží a ski školu.
Nad základní školou vzniklo nově vybu-
dované dětské hřiště Podhorky, které je 
určeno i pro větší děti.



Městské kulturní a informační centrum Bystřice – ješutovo nám.14
www.mestobystrice.cz, www.mkicbystrice.cz
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Bystřice

7. 10, 14. 10., 21. 10., 
28. 10. 
divadelní festival ludvíka 
němce
Divadlo U Jelena

1. 11. — 5. 11.
dny loutkového divadla
Divadlo U Jelena

16. 11. 
Koncert Kateřina Ševidová, 
Písně mého srdce
Divadlo U Jelena

27. 11.
rozsvícení vánočního stromu
Koncert na kterém vystoupí 
Bára Basiková a Felix slováček 
Ješutovo náměstí

28. 11., 5. 12. , 12. 12., 
19.12.
Adventní koncerty 
Kostel svatých Šimona a Judy

3. 12.
Koncert Kateřina Ševidová
Dětské představení
Divadlo U Jelena

19. 12. — 23. 12.
Výstava betlémů
Sál U Hlaváčků

19. 1. a 16. 2. 2022
loutková pohádka
Divadlo U Jelena

Město sedlčany — náměstí T. G. Masaryka 34, sedlčany
www.mesto-sedlcany.cz, www.muzeum-sedlcany.cz

Sedlčany leží ve středním Povltaví, v turis-
tické oblasti Toulava. Obklopuje je rozma-
nitá krajina jako stvořená pro cyklistiku 
a  výlety. Historie města je pevně spjata 
s rody Rožmberků, Lobkowiczů nebo s Ja-
kubem Krčínem z Jelčan a Sedlčan. Ze Sedl-
čanska pocházejí velké osobnosti nejen 
českých dějin jako maršál Radecký nebo 
skladatel Josef Suk. Mezi nejzajímavější 
památky Sedlčan patří bezesporu gotický 
kostel sv. Martina s unikátní freskovou 
výzdobou. V okolí najdete bezpočet vesni-
ček spojených polními a lesními cestami, 
rozhledny, několik zámků či tajemných 
zřícenin. Vše o bohaté minulosti města 
a celého regionu se můžete dozvědět ve 
stálé expozici i na krátkodobých výstavách 
Městského muzea Sedlčany.
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sedLčaNy

26. 11. — 27. 11.
Vánoční řemeslné dny
26. 11.  9 —17 hod.,  27. 11.  9 —18 hod.
předváděcí dny řemesel spojené 
s vánočním prodejem

2. 12. — 7. 1. 2022
regionální betlémy
vánoční muzejní výstava

13. 1. — 28. 2. 2022
jiří Anderle
výstava akademického malíře a grafika

MěsTsKé MuZEuM sEdlčAny

1. 3. 2022
sedlčanský masopust 
od 14 hod., náměstí T. G. Masaryka     

Turistické informační centrum — Komenského náměstí 177, Votice
www.mkcvotice.cz, FB: MKC Votice

Město Votice se nachází na pomezí Střed-
ních a Jižních Čech. Ve Voticích najdete 
řadu historických památek a v jejich okolí 
krásnou přírodu. 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 Pohádko-
vé léto. Poblíž kláštera se nachází věrná 
kopie Božího hrobu. Naučná stezka Za ta-
jemnými pověstmi Voticka a cyklotrasy 
Votické kopretiny vás zavedou na nejza-
jímavější místa v okolí. 
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VotICE

26. 11. 
rozsvícení vánočního stromu
vánoční trhy
od 14:00 hod., Komenského náměstí

26. 11. 
Koncert skupiny Poutníci
koncert
od 19:00 hod., kinosál, Husova 382

17. 12. 
Vánoční koncert pěveckého 
sboru Záboj
koncert
od 18:00 hod., Husův sbor, Husova 287

Klášterní 1, Votice
www.klaster-votice.cz, FB: Klášter Votice

V bývalém františkánském klášteře, 
jehož historie sahá až do roku 1627, 
můžete navštívit Vlastivědné muzeum 
Voticka, expozici Ve jménu šťastných 
zítřků! Kolektivizace na Voticku, výstavu 
kočárků a panenek a galerii obrazů Vla-
dislava Kasky.
Při komentované prohlídce klášterního 
areálu vás seznámíme s historií kláštera 
a životem františkánů. Nahlédneme do 
mnišské cely, do domácí kaple zdobené 
mariánskými freskami, do bývalé klášter-
ní knihovny, která kdysi čítala na 4  500 
svazků, a do refektáře s jedinečnou štu-
kovou výzdobou. Na rajském dvoře si 
pak můžete prohlédnout zrestaurované 
sluneční hodiny a posedět na lavičkách 
mezi bylinkovými záhony.
Děti si mezitím mohou pohrát v dětském 
koutku, kde si mohou zkusit poskládat 
velký dřevěný model kláštera z kostek. 

KLáŠteR sv. FRaNtiŠKa z assisi

26. 11. — 31. 12.
Vánoční výstava betlémů
výstava, klášter sv. Františka, Klášterní 1

1. 12. — 31. 12.
Vánoční výstava řemeslných 
výrobků místních tvůrců
výstava, klášter sv. Františka, Klášterní 1

12. 12.
Koncert žesťového souboru 
Brass five, uvádí jan čenský
koncert od 18:00 hod., 
klášter sv. Františka, Klášterní 1

19. 12. 
dva sněhuláci o Vánocích
divadlo pro děti 
od 17:00 hod., kinosál, Husova 382



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

21

JÍLové u PRahy
Jílové u Prahy se nachází cca 20 km jižně 
od Prahy, v romantické krajině 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 Pa-
cifikem z Prahy do Jílového. Pokud máte 
rádi výhledy na město z ptačí 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 vy-
hlídkový ochoz je umístěn ve výši 18 met-
rů, na které vás dovede 91 schodů. 

27. 11.
rozsvícení vánočního stromu
jarmark, 9:00–18:00 hod., Masarykovo nám. 

18. 12.
Vánoční koncert
od 18:00 hod., kostel CČSH

29. 1. 2022
Masopust
od 9:00 hod., Masarykovo nám.

4. 3. 2022
reprezentační ples města
od 20:00 hod., sokolovna

regionální muzeum v jílovém u Prahy — Masarykovo náměstí 16, 
jílové u Prahy, www.muzeumjilove.cz, FB: muzeumjilove
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RegioNáLNÍ MuzeuM v JÍLovéM u PRahy

24. 10. — 2. 1. 2022
Marcus Aurelius — Císař se 
zlatem ve jméně
výstava

27. 11.
Vánoční předvádění
řemeslné dny

Regionální muzeum v Jílovém u Prahy 
se specializuje na zlato. Sídlí v domě 
zvaném Mince, bývalém královském 
horním úřadě, který patří mezi nejstar-
ší budovy ve městě. V současné době 

má muzeum čtyři stálé expozice: Těžba 
a zpracování zlata, Ora et labora, Historie 
regionu a  Tramping Posázaví. Muzeum 
provozuje tři historické těžební štoly na 
zlato, které jsou otevřené od dubna do 
října. Štola sv.  Josefa, štola sv. Antonína 
Paduánského a štola Halíře se nacházejí 
na značených turistických trasách v rám-
ci naučné stezky „Jílovské zlaté doly". 
Mimo stálých expozic muzeum pořádá 
různorodé výstavy a doprovodné progra-
my (přednášky, koncerty a další). Má také 
bohatou nabídku vzdělávacích programů 
pro školy, např. Svět středověké práce 
a  vzdělanosti, Na jeden den archeolo-
gem, Na jeden den jílovníkem, Anatomie 
lidského těla, Oblékání do minulosti 
a nově Zlatý věk antiky. Jsou realizovány 
i výtvarné dílničky pro rodiny s  dětmi 
zaměřené na různá řemesla (např. Vlno-
braní, Vorařství) a  témata (Vánoční a Ve-
likonoční předvádění).

Mníšek pod Brdy — www.mnisek.cz, www.zpravyzmnisku.cz 
FB: mnisekpodbrdy, IG: mnisekpodbrdy
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MNÍŠeK Pod BRdy

27. 11. 
Knoflíkový trh, rozsvícení
vánočního stromu
od 14 hod., nám. F. X. Svobody

1. 12. 
Krajinou Karla IV. 
s otomarem dvořákem
od 18 hod., sál na farní zahradě

11. 12. 
Vánoční trhy najíme se
od 10 hod., předzámčí

11. 12. 
na Vánoce dlouhý noce 
Tradiční zvyky a obyčeje se spolkem ROREJS
od 13:30 hod., farní zahrada

18. 12. 
Vánoční pohádka Andělé ze 
zapomenuté skříňky
od 15 hod., Pavilon u ZŠ Komenského 420

19. 12. 
Adventní koncert Zdenka Merty, 
Zory jandové a hostů
od 16 hod., kostel sv. Václava

24. 12. 
Karlštejnští trubači
od 23:15 hod., nám. F. X. Svobody

25. 12. 
česká mše vánoční 
a pastorely j. j. ryby
od 16 hod., kostel sv. Václava

30. 12. 
Předčasný silvestr 
od 17 hod., nám. F. X. Svobody

12. 2. 2022
CArMEn a jiné lásky
Andrea Tögel Kalivodová – zpěv – mezzo-
soprán a Ladislava Vondráčková – klavír
od 16 hod., kostel sv. Václava

Město Mníšek pod Brdy se nachází 27 km 
jižně od Prahy. Na jeho území je několik 
architektonických památek, z nichž nej-
významnější jsou státní zámek a barokní 
areál Skalka.

ZáMEK 
Zámek nechal postavit ve stylu pozdní 
severské renesance, na místě původního 
hrádku vypáleného Švédy v době Třicetile-
té války, nový majitel mníšeckého panství 
baron Servác Engel z Engelsflussu v letech 
1656–1672. K nejcennějším vystavova-
ným dílům patří oltářní obraz barokního 
umělce Karla Škréty v zámecké kapli. Na 
zámku je stálá expozice zachycující bydle-
ní drobné šlechty na počátku 20. století. 

KosTEl sV. VáClAVA
Kostel je dominantou náměstí F. X. Svo-
body a byl vystavěný v barokním slohu 
v letech 1743–1756 hraběcím rodem 
Unwertů. Završen byl v roce 1868 novo-
románskou hranolovou věží, sloužící jako 
zvonice. V interiéru patří k nejcennějším 
dílům obraz barokního mistra Petra Bran-
dla Kající se sv. Maří Magdaléna a archi-
tektonicky cenný klasicistní náhrobek 
Unwertů. Loď kostela je přístupná pouze 
v době koncertů a mší.

BAroKní ArEál sKAlKA
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 pous-
tevna. Zrekonstruovaný komplex 14 kap-
liček křížové cesty získal celorepublikový 
titul Památka roku 2019.

Sezóna na Skalce (otevření kláštera a kos-
telíka s výstavami) trvá od dubna do října.

Otevírací doba v sezóně:
úterý-pátek: 13:00-17:00 hod.
víkendy a svátky: 10:00-17:00 hod.
pondělí: zavřeno



IC Příbram — Pražská 129, Příbram I
www.poznejpribram.cz, FB: poznejpribram, IG: poznejpribram
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PřÍBRaM
Zdařbůh! Přijměte pozvání do Příbrami. 
Poznáte hornickou minulost v blízkosti 
pekla, nebeskou Svatou Horu i neko-
nečný brdský ráj. svatou horu lze bez 
nadsázky označit za nebeské místo, do-
kládá to přes 4000 zázraků. Návrší nad 
Příbramí s poutním areálem je skvostem 
raného baroka a jedním z nevýznamněj-
ších poutních míst v Evropě. Chloubu 
chrámu představuje hlavní oltář a Svato-
horské poutní muzeum mapující historii 
tohoto místa. V hornickém muzeu Pří-
bram čekejte pravý opak. Unikátní doly 
nejsou zas tak daleko od pekla, které 
odpradávna sídlilo hluboko pod zemí. 
V muzeu si užijete jízdu hornickými vláč-
ky, prohlídky štol nebo fárání důlním vý-
tahem. Nedotčený ráj v ChKo Brdy láká 
k objevování pěšky i na kole. Za výlet sto-
jí například vrchy Tok a Třemošná. Jeden 
z nejhezčích cyklistických výletů směřuje 
k Padrťským rybníkům.

28. 11.
Zahájení adventu
Koncert, adventní trh / nám. T. G. Masaryka

3. 12.
čertovský novák
Akce pro rodiny s dětmi / areál Nový rybník

4. 12. — 9. 1. 2022
Výstava betlémů
Galerie Františka Drtikola

5. 1. 2022
Tříkrálový průvod
Tradiční průvod Příbramí

Památník A. dvořáka ve Vysoké u Příbrami — Vysoká u Příbramě 69
www.antonindvorak.cz, FB, IG: @pamatnikantoninadvoraka
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PaMátNÍK aNtoNÍNa dvořáKa
Památník Antonína Dvořáka se nachází 
v  novorenesančním zámečku ve Vysoké 
u  Příbramě, který je obklopen nádher-
ným anglickým parkem. Spolu s Rusalči-
ným jezírkem, vilou Rusalkou i malebnou 
okolní krajinou se místo stalo na více 
jak 20 let tvůrčí inspirací pro skladatele 
Antonína Dvořáka. Expozice muzea je 
věnována skladateli i původním majite-
lům zámku hraběti Kounicovi a jeho ženě 
Josefíně. V sále zámečku probíhá bohatý 
kulturní program. Zajímavosti v okolí: 
Rusalčino jezírko (400 m od zámku), Vila 
Rusalka (obytný letní dům skladatele), 
Kostel v Třebsku (2 km od Vysoké), častý 
cíl procházek A. Dvořáka.

hudební podzim — cyklus koncertů

6. 11.
orbis trio
13. 11.
duo Bohémo
20. 11.
Barokní komorní orchestr 
18. 12.
Adventní koncert

začátky koncertů v 19:00 hod.
cena vstupného 180/90 Kč
rezervace vstupenek možná na: 
pamatnik@antonindvorak.cz

hornické muzeum — nám hynka Kličky 293, Příbram VI
www.muzeum-pribram.cz, FB: hornickemuzeumPribram

Národní kulturní památka Hornické mu-
zeum Příbram, příspěvková organizace 
Středočeského kraje, patří k nejstarším 
muzeím v České republice. Počtem pro-
hlídkových tras se řadí k největším 
hornickým muzeím v čr i v Evropě. 
Expozice seznamují s historií těžby ve 
zdejším stříbrorudním revíru, uranovém 
ložisku a podbrdské železářské oblasti. 
Expozice umístěné v originálních pro-
vozních a správních budovách přibližují 
historii zdejší báňské činnosti. Muzeum 
nabízí prohlídku několika kilomet-
rů podzemí zdejších dolů na stříbro 
a olovo, jízdy hornickými vláčky, pre-
zentuje rozsáhlou mineralogickou 
sbírku, monumentální parní těžní 
stroje a jiné unikátní exponáty. 

Součástí muzea je rovněž pět poboček na-
cházejících se v okolí Příbrami. Památník 
Vojna lešetice, autenticky dochovaný 
vězeňský areál, svého druhu ojedinělý 
ve střední Evropě, seznamuje s perzekucí 
po únoru 1948, protikomunistickým od-
porem a dějinami uranového hornictví. 
skanzen Vysoký Chlumec uchovává 
cenné památky venkovské architektury, 
které dokládají vývoj lidového domu 
od poloviny 17. do počátku 20. století 
na území Středočeské pahorkatiny a ve 
středním Povltaví. Muzeum zlata nový 
Knín přibližuje historii těžby a zpracová-
ní zlata na Novoknínsku od nejstarších 
dob až do 20. století, expozice Muzea 
Špýchar Prostřední lhota seznamují 
se životem venkovského obyvatelstva 
středního Povltaví v 19. až 20. století. Nej-
novější pobočkou je uranový důl Bytíz, 
který prochází rekonstrukcí a  není zatím 
přístupný veřejnosti. V areálech muzea se 
každoročně odehrávají kulturní i vzdělá-
vací programy oblíbené jak dospělými, 
tak dětskými návštěvníky. Doporučujeme 
předchozí rezervaci.
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hoRNicKé MuzeuM PřÍBRaM

17. 11.
17. listopad v Památníku Vojna
Památník Vojna Lešetice

22. 11. — 19. 12.
Výstava betlémů 
v Muzeu zlata nový Knín
Muzeum zlata Nový Knín

4. 12. — 9. 1. 2022
Příbramské betlémy
Galerie Františka Drtikola

6. 12. — 17. 12.
Vánoce v hornickém domku 
Hornický skanzen Březové Hory, 
hornický domek

6. 12. — 17. 12.
Štědrovečerní šichta 
v Prokopské štole
Hornický skanzen Březové Hory, důl Anna

18. 12. — 22. 12.
Vánoce ve skanzenu Vysoký 
Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec

19. 2. 2022
Masopust
Hornický skanzen Březové Hory 
a Skanzen Vysoký Chlumec

21. 2. — 27. 2. 2022
jarní prázdniny v muzeu
Hornický skanzen Březové Hory

4. 4. — 17. 4. 2022
Velikonoce v hornickém domku
Hornický skanzen Březové Hory, hornický 
domek

11. 4. – 17. 4. 2022
Velikonoce ve skanzenu Vysoký 
Chlumec
Skanzen Vysoký Chlumec



dso Mikroregion hořovicko, Palackého nám. 2, hořovice
web: mikroregion-horovicko.cz

on Hořovicko byl založen v roce 2001,  
aktivně funguje až od roku 2016, kdy byl 
zapojen do projektu Center společných 
služeb. Hlavním cílem je sdružení větší-
ho počtu obcí se společným programem, 
rozvoj regionu a venkova, zejména v ob-
lasti infrastruktury, ekonomiky, ochrany 
životního prostředí, cestovního ruchu 
a propagace regionu. 
Mikroregion Hořovicko je také od roku 
2018 členem spolku TO Brdy a Podbrd-
sko, z. s., který byl založen na podporu 
rozvoje cestovního ruchu v jihozápadní 
části Středočeského kraje. DSO Mikrore-
gion Hořovicko je spoluzakládajícím čle-
nem Asociace dobrovolných svazků obcí 
Středočeského kraje, která vznikla v roce 
2020 a propaguje rozvoj meziobecní 
spolupráce a hájení zájmů dobrovolných 
svazků na krajské a regionální úrovni 
– www.asociacedso.cz.
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MiKRoRegioN hořovicKo

PoZnEjTE MIKrorEGIon 
hořoVICKo

Dobrovolný svazek obcí Mikroregion 
Hořovicko leží jihozápadně od Prahy, 
se sídlem ve městě Hořovice. Zastupuje 
celkem 28 obcí na území ORP Hořovi-
ce – Běštín, Březová, Bzová, Felbabka, 
Hořovice, Hostomice, Hředle, Hvozdec, 
Chaloupky, Chlustina, Jivina, Komárov, 
Kotopeky, Lochovice, Malá Víska, Ne-
umětely, Olešná, Osek, Osov, Otmíče, 
Podluhy, Praskolesy, Rpety, Tlustice, Toč-
ník, Újezd, Vižina, Zaječov a obec Stašov 
na území ORP Beroun. DSO Mikroregi-

Turistická oblast Brdy a Podbrdsko,  www.brdyapodbrdsko.cz 
FB: Brdy a Podbrdsko, IG: Brdy a Podbrdsko
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BRdy a PodBRdsKo

oBjEVTE TurIsTICKou oBlAsT 
Brdy A PodBrdsKo!

Brdy a Podbrdsko patří k nejvyhledáva-
nějším turistickým lokalitám v okolí Prahy 
a Plzně. Oblast představuje ideální volbu 
pro každého, kdo se rozhodne vydat po 
stopách vojenské historie, hornických tra-
dic, poutních míst, romantických zámků 
a  hradních zákoutí. Ve střední části Brd, 
kde býval 90 let uzavřený vojenský pro-
stor, na vás čeká krásná, vzácně zachovaná 
a málo objevená příroda, která láká k po-
znávání pěšky, na kole nebo v zimě na 
běžkách. K dispozici je síť značených pě-

ších tras o celkové délce 250 km a 270 km 
cyklistických tras. Je to kraj jak stvořený 
pro ty, kteří hledají klid, odpočinek, 
ničím nerušený kontakt s přírodou, ale 
i  příležitosti pro náročné fyzické výkony 
a celodenní výpravy. Region vinoucí se na 
jih od Prahy až na hranici Středočeského 
kraje, od Křivoklátska až k Vltavě. Vydejte 
se do regionu, kde je stále co poznávat.  
Do regionu, který ctí svoji minulost a nabí-
zí nepřeberné množství aktivit pro všech-
ny, kdo touží po jedinečném zážitku. Kon-
krétní tipy na výlety najdete na webových  
stránkách brdyapodbrdsko.cz. 

Podbrdské muzeum — Palackého 10, rožmitál pod Třemšínem
www.podbrdskemuzeum.cz, www.tremsinsko.cz
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RožMitáL Pod třeMŠÍNeM

PodBrdsKé MuZEuM
Moderní muzejní expozice jsou vhodné 
pro rodiny s dětmi a pro školní výpravy. 
Jsou vybaveny interaktivními prvky, fil-
movými projekcemi a dotykovými počíta-
či. Muzeum je bezbariérové. 
Expozice pánů z rožmitála mapuje his-
torii rodu a seznamuje s osudy jeho nej-
slavnějších příslušníků, kterými byli krá-
lovna Johana, Jaroslav Lev a Zdeněk Lev.
Expozice jak se žilo na Podbrdsku ná-
vštěvníky provede překrásnou brdskou 
krajinou, přírodou, seznámí je s tradič-
ními řemesly. Dokumentuje každoden-
ní život podbrdské domácnosti, typické 

výrobky, zvyky a tradice.
Expozice jakub jan ryba seznamuje 
s  neobyčejným životním příběhem a  tra-
gickým osudem kantora a hudebního 
skladatele, jehož jméno je nerozlučně 
spjato s Rožmitálem. 
Expozice historické automobily Aero 
nabízí nejucelenější sbírku 32 vozů Aero, 
včetně tří karoserií od firmy Sodomka.
Součástí rozsáhlého muzejního komple-
xu je tzv. stodola, jejíž prostory slouží 
k  postupnému vytváření interaktivních 
expozic, které dokumentují typická míst-
ní řemesla. Součástí muzea je i dětské 
hřiště na břehu rybníka Kuchynka a zděný 
vyhlídkový maják.

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

28. 11. 
Advent v Březnici
Tradiční rozsvěcení vánočního stromu 
na náměstí

28. 11. — 9. 1. 2022
Výstava betlémů 
v městském muzeu

4. 12.
Adventní koncert na zámku

10. 12.
Vánoční koncert folkové kapely 
nahoře v jezuitské koleji

11. 12. 
Advent na zámku

17. 12. 
Vánoční koncert Příbramského 
Big Bandu v kulturním domě

26. 12. 
Vánoční koncert 
v kostele sv. rocha

Únor 2022
Tradiční březnický masopust

KAVárnA V KolEjI 
– příjemné posezení s Brdskou kávou 
z pražírny v nedalekém Věšíně.



MIC rakovník — husovo náměstí 114, rakovník
www.infocentrum-rakovnik.cz
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RaKovNÍK
KráloVsKé MěsTo rAKoVníK
Rakovník je historickým a průmyslovým 
městem s dlouhým náměstím a výjimeč-
nými stavbami historické i novodobé ar-
chitektury (např. Vysoká brána, synagoga, 
sokolovna – NKP). Průmyslový Rakovník 
proslul výrobou mýdla, obkladaček, piva 
nebo hliněných cvrnkacích kuliček. Rakov-
ník je dějištěm slavné novely Nezbedný 
bakalář od Zikmunda Wintra. Z  rodu 
zakladatele synagogy pocházel nositel 
Nobelovy ceny Max Perutz a světoznámý 
spisovatel Leo Perutz. V urnovém háji jsou 
uloženy ostatky slavných operních pěvců 
bratrů Karla a Emila Burianových. Dějiny 
města přibližují expozice Muzea T. G. M., 
v Rabasově galerii jsou k  vidění obrazy 
malíře Václava Rabase. 
Expozici loutkářství, Rakovnické pověsti, 
výstavy, divadelní představení a ještě více 
najdete v útulném prostoru roubenky 
lechnýřovny  (V Hradbách 185).

Listopad
Popelka
divadelní přehlídka, představení pro děti

Prosinec
rakovnické nadělení
adventní setkání, hudba v centru města

Březen
Wintrův rakovník
divadelní přehlídka

Červenec
rakovnické cyklování
sportovně kulturní akce

IC ve Vlastivědném muzeu – oráčovská ulice 15, jesenice
www.jesenice-ra.cz/turistika
IC ve Vlastivědném muzeu – oráčovská ulice 15, jesenice
www.jesenice-ra.cz/turistika
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JeseNice
VodA, VZduCh A lEsy,  
TřI KlEnoTy MěsTA jEsEnICE
V okolí Jesenice se v minulosti těžila nej-
lepší žula a dokonce i zlato. Největším 
bohatstvím tohoto města se však stal do-
cela obyčejný vzduch a voda. Vlastně ne-
obyčejný, jelikož právě v pramenité vodě 
z podzemních zdrojů a ve zdravém lesním 
vzduchu prý tkvělo tajemství výtečné tě-
lesné kondice a dlouhověkosti místních 
obyvatel, jak se dozvídáme z novinového 
článku z počátku 20. století. S rozvojem 
železniční dopravy a nástupem automobi-
lismu se Jesenice otevřela světu a brzy se 
díky své blahodárné a posilující kombina-
ci vzduchu, vody a lesů proměnila v rušné 
letovisko s biografem, kulinářskou restau-
rací, plážovými slavnostmi i plachetnicemi 
brázdícími hladinu Jezera, jak se s hrdostí 
přezdívalo zdejšímu Velkému rybníku. 
Současnost patří v Jesenici především 
milovníkům přírodních sportů. 

27. 11. 
rozsvícení vánočního stromu 
s hradním duem 
od 17.30 hod., Mírové náměstí 

4. 12. 
Mikulášská show pro děti
od 15.30 hod., KD Jesenice 

9. 1. 2022 
Tříkrálový koncert
od 15.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla 

aktuální informace o akcích najdete na 
webu města, nebo na FB: MYJesenice

Muzeum T. G. M. rakovník — Vysoká 95, rakovník
www.muzeumtgm.cz

TrAdICE – hIsTorIE – ArChEoloGIE 
– PřírodA – slAVné osoBnosTI

Muzeum T. G. M. Rakovník je příspěvko-
vou organizací Středočeského kraje, se 
sbírkovým fondem zaměřeným na daný 
region, který je prezentován expozicí 
v Rakovníku v Palačíku plaských cisterci-
áků. Nejvýznamnější pobočkou muzea je 
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech s expo-
zicí prvního československého preziden-
ta a jeho doby. V dalším lánském objektu 
je představena historie Českého červené-
ho kříže a osobnost Alice G. Masaryko-
vé. Muzeum Nové Strašecí je zajímavé 
keltskou expozicí s  výrobou švartnových 
náramků. Památník Joachima Barranda 
ve Skryjích vystavuje trilobity a informu-
je o životě významného paleontologa. 
Vlastivědné muzeum Jesenice mapuje 
nejméně osídlenou část středočeského 
regionu, bývalých Sudet.
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MuzeuM t. g. M. RaKovNÍK

11. 11. 2021 — 30. 1. 2022 
Výstava jan saudek – Fotografie 
a obrazy
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

12. 12.
Tradiční adventní koncert 
Muzeum Nové Strašecí

15. 12.
soutěž o nejkrásnější 
a nejchutnější vánočku 
Muzeum Rakovník

6. 3. 2022 
den s T.G.M.
Tradiční akce u příležitosti výročí narození 
T. G. Masaryka
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech

MuZEuM rAKoVníK
Muzeum prezentuje především historii 
a přírodní bohatství města a regionu. Ex-
pozice jsou věnovány vývoji Rakovnicka 
od pravěku do 19. století, dále přírodě, 
geologii a hornictví. K nejnovějším čás-
tem expozice patří prezentace bitvy u Ra-
kovníka 1620. 

VysoKá A PrAŽsKá BránA
Muzeum T. G M. Rakovník spravuje dvě 
nejvýznamnější historické památky ve 
městě Rakovník dokladující původní stře-
dověké opevnění.

MuZEuM T. G. MAsAryKA V lánECh
Muzeum T. G. Masaryka v Lánech prezen-
tuje osobnost prvního československého 
prezidenta T. G. Masaryka, jeho rodinu 
a historické události spojené s jeho osobou. 

MuZEuM noVé sTrAŠECí
Muzeum Nové Strašecí je jedno z nejstar-
ších regionálních muzeí v České republice 
disponující unikátním sbírkovým fondem 
a mapující významné keltské osídlení 
v regionu, který proslavil především nález 
nejkrásnější opukové hlavy Kelta.

VlAsTIVědné MuZEuM jEsEnICE
Vlastivědné muzeum mapuje význam-
nou oblast nejzápadnějšího cípu Stře-
dočeského kraje. Prezentuje unikátní 
sbírky dokladující jak historii regionu, tak 
významné přírodní lokality. K nejvzácněj-
ším sbírkovým předmětům muzea patří 
tzv. Tleský poklad a zařízení dobové lékár-
ny z 19. století.

PAMáTníK joAChIMA BArrAndA  
VE sKryjíCh
Muzeum v hojně turisticky navštěvova-
né lokalitě u řeky Berounky je věnováno 
významnému francouzskému inženýru 
a paleontologovi J. Barrandovi. V expozici 
prezentuje významnou část unikátních 
nálezů prvohorních zkamenělin, přede-
vším trilobitů. 

PAMáTníK jAroslAVA FrAŇKA 
nEZABudICE
Pamětní síň Jaroslava Fraňka je věnována 
výrazné místní historické osobnosti – legi-
onáři a bojovníku proti fašismu. 



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

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

Středočeské město Kladno může být 
místem pro ideální rodinný výlet. Jed-
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KLadeNsKý záMeK

MuzeuM vĚžáKů

11. 12.  
Vánoční rukodělný trh
Kladenský zámek – „Vánoce na zámku“ 

25.11. — 9.1. 2022
huja and friends  (výtvarná výstava)
Galerie Kladenského zámku

27. 1. — 20. 3. 2022
jan dinga  (výtvarná výstava)
Galerie Kladenského zámku

2. 12. — 27. 2. 2022
jan Pohribný  (fotografická výstava)
Kabinet fotografie

Více na www.kladenskyzamek.cz

ZAŽIjTE ATMosFéru BydlEní 50.lET 
A roZhlédněTE sE Po oKolí
Kladenské věžáky patří nejen k jedineč-
ným dominantám města, ale i k domi-
nantám československé bytové výstavby 
minulého století. Byly prohlášeny kultur-
ní památkou a jsou součástí originálního 
a architektonicky významného Sídliště 
architekta Havlíčka. V prvním z věžových 
domů lze navštívit Muzeum věžáků, 
které nabízí velmi zajímavé expozice 
zasazené do žijícího domu, zaměřené 
právě na kladenské věžáky, urbanizmus 

a atmosféru padesátých let minulého 
století. Prohlédnete si vzorový byt, účelné 
společné prostory, v suterénu navštívíte 
vybavený kryt veřejné obrany a na zá-
věr prohlídky vás ze střešní terasy čeká 
mimořádný výhled do české kotliny, 
protože se ocitnete na jednom z nejvýše 
položených bodů v okolí. Ani okolí věžá-
ků by nemělo uniknout vaší pozornosti. 
Sídliště patří k nejcennějším architekto-
nickým celkům v celé republice a během 
procházky můžete žasnout nad funkčním 
urbanistickém rozvržením celého sídli-
ště a vzhledem domů a objevovat jejich 
uměleckou výzdobu v podobě kupříkla-
du domovních znamení od význačných 
sochařů své doby.
K návštěvě Muzea je třeba předchozí 
rezervace. Více o Muzeu věžáků na: 
www.muzeumvezaku.cz

nou z nejstarších staveb města je bývalá 
tvrz přestavěná na barokní zámek, kte-
rý je umělecko-historickou památkou 
a kulturní institucí. Každý si najde něco 
zajímavého, například některou z vý-
tvarných výstav v Zámecké galerii nebo 
pravidelně se obměňující fotografickou 
výstavu v Kabinetu fotografie, jehož ku-
rátorem je světově známý fotograf Jiří 
Hanke. Je možné navštívit stálou expo-
zici kladenského rodáka Zdeňka Milera, 
která mapuje výtvarníkovo celoživotní 
dílo a její součástí je výtvarníkova auten-
tická pracovna. Velká část je věnována 
známému Krtečkovi a  malí návštěvníci 
se mohou radovat ze hry a ponořit se 
do Krtečkova světa v  mile zpracované 
herně. Během prohlídky další z expo-
zic Důlní štola je možné se vydat zpět 
do kladenské historie. Kladno navždy 
bude spjato s těžbou černého uhlí a ve 
sklepení Kladenského zámku je vytvo-
řeno simulované důlní pracoviště, kde 
mohou malí i velcí zažít, jak to vlastně 
s dolováním na Kladensku bylo.

divadlo lampion / divadla Kladno – náměstí starosty Pavla 4
www.divadlolampion.cz

divadla Kladno — divadelní 1702
www.divadlokladno.cz, FB: divadlokladno

Městské divadlo Kladno je jedním z nej-
starších českých činoherních divadel; 
pokračuje ve stoleté tradici profesionální 
kladenské scény. Pestrý žánrový repertoár 
tvoří tituly klasické i současné, program 
doplňuje řada doprovodných akcí a vzdě-
lávacích aktivit.

Podzimní premiéry:

nejstarší řemeslo
Premiéra: 23. října 2021
Paula Vogel
Komedie s hořkou příchutí o dámách 
lehčích mravů. 
Pětice prostitutek se už léta schází na 
jedné New Yorské lavičce. Jenže i nej-
mladší z nich je už přes sedmdesát a svět 

MĚstsKé divadLo KLadNo

dIVadlo laMpIon

Divadlo Lampion je jediné profesionál-
ní divadlo ve Středočeském kraji, které 
se již 70 let soustředí na tvorbu pro 
nejmenší děti, mládež, i celé rodiny. 
Naše inscenace jsou určeny pro různé 
věkové kategorie počínaje těmi opravdu 
nejmenšími, pro které lze divadlo hrát, 
stěžejní část repertoáru je určena dětem 
předškolního a mladšího školního věku, 
ale snaží se postupně cílit i na druhý stu-
peň základních škol a v neposlední řadě 
na celou rodinu. Ve všední dny hraje 
Lampion převážně objednaná představe-

vypadá úplně jinak, než kdysi. Možná je 
nyní čas začít s marketingem, možná je 
čas zvýšit cenu za služby, možná je čas 
se vdát. Hra je studií křehkosti lidské 
duše, nevyzpytatelnosti osudu, lásky, 
přátelství a v neposlední řadě i úvahou 
nad úlohou lidskosti v komerčním světe 
byznysu.

Anna Karenina
Premiéra: 11. prosince
Lev Nikolajevič Tolstoj, Armin Petras
Jeden z nejslavnějších milostných 
příběhů všech dob. 
Pro svou čistotu a nevůli lhát a podřídit 
se konvencím pokrytecké společnosti je 
Anna Karenina symbolem ženské síly 
a  odvahy a zároveň obžalobou společ-
nosti, která si nárokuje právo rozhodo-
vat o cizích osudech. Příběh vášnivé 
niterné lásky Anny Kareniny a Alexeje 
Vronského vstupuje v dramatizaci ro-
mánu L. N. Tolstého na jeviště kladen-
ského divadla vůbec poprvé.

ní pro školní publikum, o víkendech pro 
veřejnost.

Podzimní premiéra:

Cesta do pravěku
Premiéra: 6. října
Karel Zeman, Jan Vejražka
Chcete být u toho, až se parta 4 kluků vydá 
na dobrodružnou výpravu po stopách 
prastarých a často nebezpečných tvorů, 
kteří žili v člověkem netknuté přírodě? 
V Lampionu je to možné, a přitom ani 
nemusíte opustit pohodlí divadelních se-
daček! Vyplujte s námi proti proudu času 
až k pravěkým lidem, mamutům dinosau-
rům, trilobitům a možná ještě dál!
Inscenace vychází ze stejnojmenného 
filmu režiséra Karla Zemana o životě na 
zemi před miliony let.
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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.czobecní úřad okoř — okoř č.p. 13
www.obecokor.cz
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oKoř

Obec Okoř se nachází v severozápadní 
části okresu Praha-západ a je snadno 
dostupná městskou integrovanou do-
pravou. Naleznete v ní dostatek možností 
k relaxaci a občerstvení a je dobrým vý-
chozím bodem pro procházky po okolí 
a to jak v letním tak zimním období. 
Nezpochybnitelnou dominantou obce je 
zřícenina Hradu Okoř, ke které vede cesta 
podél Zákolanského potoka. První písem-
ná zmínka pochází ze 14. století, nicméně 
dle archeologických výzkumů byl hrad 
vystavěn již dříve. V letních měsících je 
zde pořádáno mnoho akcí: hudební fes-

tivaly, akce pro rodiny s dětmi, šermířské 
souboje, divadelní a hudební vystoupení 
a jiné. V obci Okoř je též louka, která je 
za vhodného počasí ideálním místem pro 
rodinný piknik s podmanivou atmosférou 
s výhledem na hrad. Celé okolí obklopuje 
chráněná oblast Přírodní park Okolí Oko-
ře a Budče jenž se rozkládá na území obcí 
a osad Hole, Svrkyně, Noutonice, Okoř, 
Číčovice, Středokluky, Dřetovice, Záko-
lany, Holubice a další. Cílem založení 
parku je ochránit specifický krajinný ráz 
této lokality. Vzhledem k blízkosti Prahy 
je možné se vydat na Okoř  také na kole 
po cyklotrase, která začíná na okraji Prahy 
v Purkrabském háji a vede přes Přední Ko-
paninu, Tuchoměřice, Malé a Velké Číčo-
vice do Okoře. Délka trasy je cca 12,5 km. 
Cyklotrasa je sjízdná jak na horských tak  
trekingových kolech.

IC na Zámku nižbor – na Zámku 260, nižbor | www.zameknizbor.cz
www.obecnizbor.cz, www.uappsc.cz, www.cestyarcheologie.cz
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NižBoR

Obec Nižbor se nachází v CHKO Křivoklát-
sko zhruba 8 km severozápadně od města 
Berouna. První písemná zmínka o obci 
se datuje k  roku 1265. Dominantu obce 
tvoří zámek (původně raně gotický hrad 
založený Přemyslem Otakarem II.), který je 
v majetku obce. Nádvořím zámku prochází 
14. poledník v. d. a níže pod zámkem se na-
chází průsečík 14. poledníku v. d. a 50. rov-
noběžky s. š. K Nižboru patří ještě dvě men-
ší obce — Stradonice a  Žloukovice. Všemi 
obcemi protéká řeka Berounka.
Nižbor leží na železniční trati Beroun - Ra-
kovník. Z Berouna do Nižbora také poho-
dlně dojedete po cyklostezce, která vede 

po pravém břehu řeky Berounky. 
Obcí také prochází řada turistických tras 
a cyklotras. Přímo v centru obce najdete 
veřejně přístupnou dráhu BMX, navštívit 
můžete nedalekou sklárnu nebo se mů-
žete projít po známém oppidu Stradonice 
(opevněné místo z doby Keltů), které se 
nachází na vrchu Hradiště nad obcí. Prů-
vodcem jsou informační tabule připrave-
né odbornými pracovníky z Informačního 
centra keltské kultury (expozice na zámku 
Nižbor je otevřena od května do října) ve 
spolupráci s pracovníky z Národního mu-
zea. Zájemci se dozví nejnovější informa-
ce o tom, kde se vzali a kam odešli Kel-
tové ze Stradonic, jak bydleli, co vyráběli 
a s kým obchodovali. Archeologické nále-
zy z této lokality jsou známy a zkoumány 
již více než 250 let.
Sklárna RÜCKL CRYSTAL: exkurze pro je-
dince i skupiny, dospělé i rodiny s dětmi. 
Lánská 141, Nižbor  |  www.ruckl.com
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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
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