
ML ADÁ BOLESL AV

PODĚBRADY

N
Y

M
BU

RK

·  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

reklama

Za laskavé podpory zúčastněných subjektů vydala v roce 2022 fi rma ADJUST ART, spol. s r.o.
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

KDE SE NEBUDETE 
NUDIT!

38
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1 Turistické informační centrum Mělník — Legionářů 51
www.ticmelnik.cz, FB: /Mekuc/

Mělník

MěLník, MěsTo vína i kuLTury

Mělník je vyhlášený svým historickým 
centrem, vinařstvím a úchvatným pohle-
dem na soutok našich dvou největších 
řek, Labe a Vltavy. K osídlení lákalo toto 
místo poblíž hory Říp odpradávna. Jeho 
bohatá historie se otiskla do pozoruhod-
ných památek, které vytváří nezaměnitel-
nou atmosféru Mělníka. Jsou jimi napří-

klad Zámek Mělník nabízející prohlídky 
interiéru a ochutnávky vín ve sklepích ze 
14. století, chrám sv. Petra a Pavla, který 
patří k našim nejstarším kostelům a kte-
rému dominuje gotická vyhlídková věž 
s dechberoucím výhledem na horu Říp 
a České středohoří, Regionální muzeum 
Mělník s expozicí českého vinařství a regi-
onální historie či Pražská brána, ve které 
sídlí aktuálně kavárna a galerie. Možná 
vás ale překvapí, že mnoho zajímavých 
míst ukrývá i zdejší podzemí. Nahlédnout 
můžete do kostnice, nebo se projít spletí 
podzemních chodeb. 

23. 4.
Vinná noc
Ochutnávka vín mělnických vinařů
www.melnickykost.cz

červen — září
Mělnické kulturní léto
Koncerty, filmy, divadlo, výstavy, 
zábava pro děti 
www.mekul.cz

10. 6. — 11. 6.
Mělnický vrkoč
Mezinárodní folklorní festival
www.melnickyvrkoc.cz

18. 6.
Mělnická jizerská padesátka
Recesistický závod na běžkách 
v centru města
www.bezky.cz

29. 7. — 30. 7.
Triathlon Mělník
www.triathlonmelnik.cz

13. 8.
Mělnický košt 
Ochutnávka vín mělnických vinařů
www.melnickykost.cz

16. 9. — 18. 9. 
Mělnické vinobraní
Největší vinařské slavnosti v Čechách 
www.vinobranimelnik.cz

Kromě toho nabízí město nepřeberné 
množství kulturních akcí. Mezi jedny 
z nejvyhledávanějších patří tradiční vinař-
ské slavnosti: Vinná noc pořádaná v dub-
nu, srpnový Mělnický košt a v září třídenní 
Mělnické vinobraní. Během letních měsí-
ců probíhá Mělnické kulturní léto, kdy si 
převážně pod širým nebem můžete užít 
řadu koncertů, divadelních představení, 
filmů letního kina či volnočasový park pro 
děti i dospělé. Největší událostí bude od 
5. do 9. července akce Moře u Mělníka, 
která je spojená s připlutím lodi Tajem-
ství a tentokrát i představením Deadtown, 
obojí z dílny Divadla bratří Formanů.

Foto: archiv města Mělník



3 Zámecký areál Ctěnice / Muzeum hlavního města Prahy
Bohdanečská 259/1, Praha 9-vinoř, www.muzeumprahy.cz

9. 4.
Velikonoční řemeslné dílny

7. 5.
květinový jarmark

17. 9.
Jablkobraní

27. 5. — 2. 10.
BAŤA: BOTY VŠEM!
Výstava, která vznikla ve spolupráci s Mu-
zeem jihovýchodní Moravy ve Zlíně, ukazu-
je rozvoj ševcovského řemesla na přelomu 
19. a 20. století, jejímž nejlepším příkla-
dem je právě firma Baťa.

sTáLé exPoZiCe:

Řemesla v pořádku
Historie profesního sdružování
řemeslníků od středověku po současnost.

nádraží Praha — Těšnov 
a negrelliho viadukt
Na modelovém kolejišti jsou v provozu 
repliky dobových vlakových souprav.

Zámecký areál Ctěnice
Zámek Ctěnice se nalézá na severovýchod-
ním okraji Prahy a byl vystavěn v polovině 
16. století na místě původní gotické tvrze, 
jejíž historie sahá až k roku 1372.

ZáMECký ArEál 
CTěnICE

Na dění u městské radnice dohlíží pak ze 
své lavičky i samotný Švejk.
Další osobností, neodmyslitelně spjatou 
s  městem, je nobelista Jaroslav Seifert. 
Jeho osudu se věnuje expozice v městském 
muzeu. To zároveň odkrývá zájemcům i his-
torii města, a rovněž neopomíjí známého 
malíře a místního rodáka Jiřího Karse.
Kralupy obepíná nejedna zajímavá cyk-
lotrasa. Což takhle vyrazit z Prahy do Měl-
níka, a po cestě se zastavit na limonádu 
v Turistickém informačním centru iCafé 
u kralupského mostu T.G.Masaryka? Pro ty, 
kteří mají víc času, nechybí ani krytý bazén 
s wellness, koupaliště nebo zimní stadion.

Foto Švejka – autor Yan Čelikovský

2 infocentrum MěÚ — Palackého nám. 1,  www. mestokralupy.cz
TiC iCaFe — Mostní  22,  www.infokralupy.cz

Po sToPáCh seiFerTa či Švejka
Kralupy nad Vltavou jsou oblíbené pro 
bohaté sportovní zázemí, mnoho možností 
kulturního vyžití, a také hlavně díky osob-
nostem, které městu propůjčily svou tvář. 
Návštěvníci, kteří zavítají do srdce města, 
si mohou prohlédnout kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Václava, zrestaurovanou 
studnu u bývalého kralupského pivovaru či 
působiště věhlasného drogisty Vaňka z Kra-
lup. Na Vaňka vzpomněl Jaroslav Hašek 
ve známém příběhu o vojákovi Švejkovi.  

3. 6. — 5. 6.
Dny kralup

krAluPY 
nAD VlTAVOu 



4 Město neratovice — kojetická 1028
www.neratovice.cz, www.facebook.com/neratovice.cz

30. 4.
STrEET FOOD FESTIVAl 
moderní i nemoderní gastrono-
mie, mix chutí světových kuchyní 

 
19. 5.
VElká ZEBrA
divadelní hit posledních 11 let s Ond-
řejem Vetchým ve Společenském domě

29. 5.
Vzpomínkové setkání u hrobu 
F. Palackého v lobkovicích

10. 6.
noc kostelů
kostel Nanebevzetí Panny Marie – Lobko-
vice, kostel sv. Jakuba – Libiš

18. 6.
Hudební festival TErASA 
BluES a FESTIVAl PIVA
Smetanovy sady (za kinem)

24. 6.
JAk JSEM VYHrál Válku
divadlo pod širým nebem v neratovickém 
letním kině. V hlavní roli Aleš Háma.

od 25. 6.
lETní kInO
filmové projekce, koncerty a divadelní 
představení pod širým nebem 
v krásném prostředí přírodního 
amfiteátru u letního koupaliště. 
Program na www.spoldum.cz“

14. 7.
100 ZVíŘAT
koncert kultovní kapely nabité energií 
pod širým nebem v Letním kině

21. 7. — 25. 8.
„kulTurní lÉTO u kAŠnY  
prázdninový cyklus promenádních 
koncertů pro dobrou náladu, odpočinek 

a příležitost k příjemným setkáním 
vždy od 17:30 za pěkného počasí 
v parku na náměstí Republiky
Program a bližší informace:
www.spoldum.cz

23. 7.
PrACHY!! 
skvělá divadelní komedie Raye Coo-
neyho s Ondřejem Vetchým a dalšími 
pod širým nebem v Letním kině

 
30. 7.
Festiválek Pod ořechem 
tradiční hudební festival pro 
celou rodinu v Korycanech

 
6. 8.
FICHTl CuP 2022 
přehlídka malých i velkých 
motocyklů především značky Jawa 
v Mlékojedech

 
19. 8.
FEŠáCI  —  55 lET nA SCÉně
narozeninový koncert legendární 
kapely v Letním kině

 
10. 9.
SPOrTEM PrO ŽIVOT
tradiční přehlídka místních sportov-
ních klubů, vyhlášení nejúspěšnějších 
sportovců města a spousta dobré 
zábavy na neratovickém náměstí

11. 9.
nErATOVICký SAlOn 
2022
další ročník oblíbeného multižán-
rového festivalu na neratovickém 
náměstí

červen — srpen
letní koupaliště neratovice
(dle počasí) více informací o provozu:
www.koupalisteneratovice.cz

nErATOVICE



BrAnDýS nAD 
lABEM-STArá

 BOlESlAV

5 infocentrum — kočárovna, Plantáž 2480, 
Brandýs nad Labem – stará Boleslav, www.brandysko.cz

BrAnDýS nAD lABEM
-STArá BOlESlAV

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav je měs-
to v okrese Praha-východ. Vzniklo v roce 
1960 administrativním sloučením dvou 
do té doby samostatných měst a má druhý 
nejdelší název ze všech obcí v ČR. Měs-
to se rozprostírá po obou stranách řeky 
Labe, jeho součástí je i vesnice Popovice. 
Žije zde téměř 20 tisíc obyvatel. Brandýs 
nad Labem je známý svým renesančním 
zámkem, oblíbeným sídlem panovníků 
z  rodu Habsburků, z nichž největší zalí-
bení v Brandýse a okolí našel císař Rudolf 

21. 5.
Audience u císaře karla I.
Nejen pro ctitele blahoslaveného císaře 
Karla I., členy vojenskohistorických jed-
notek a příznivce tradic středoevropské 
monarchie. Dobové tržiště, sokolnictví, 
ležení vojenských jednotek s ukázkami 
výzbroje a výstroje, historická vozidla aj.
Zámek Brandýs nad Labem 
10.00 – 18.00 hod.

4. 6.
Montmartre 
a Zámecké slavnosti vína
VIII. ročník tradičního uměleckého fes-
tivalu. Po dvou letech opět v původním 
červnovém termínu. Opět v inspirujícím 
prostředí zámecké zahrady v Brandýse 
nad Labem. Návštěvníci budou moci také 
v rámci II. ročníku ZS ochutnat vína od 
15 vinařství nejen z Moravy. 
Bohatý kulturní program pro všechny.
Zámecká zahrada 10.00 – 20.30 hod.

26. 8.
rudolfinské 
zámecké nokturno
To nejlepší ze světa opery a operety 
opět na podiu brandýského zámku. 
Vystoupí umělci pražských symfonických 
orchestrů.
Nádvoří brandýského zámku 19.00 hod.

28. 9.
národní svatováclavská 
pouť
Bohatý duchovní program, koncerty, 
program pro děti, historické tržiště, 
příjezd relikvie sv. Václava, ohňostroj, 
stánkový prodej, velký lunapark aj.  
Pouť se koná také ve dnech 23. – 25. 9.
Stará Boleslav – Mariánské náměstí, 
lesopark Houštka

II.Stará Boleslav je nejstarším tuzemským 
poutním místem. Je spojena především 
s osobou sv. Václava, který byl zde roku 
935 zavražděn a také s mariánskou poutní 
tradicí k Palladiu země české. Každý rok 
28. září se ve Staré Boleslavi koná tradič-
ní Svatováclavská pouť. Historická jádra 
Brandýsa nad Labem i Staré Boleslavi jsou 
městskými památkovými zónami. Kromě 
staroboleslavských chrámů a brandýské-
ho zámku stojí za návštěvu např. židovský 
hřbitov (jeden z nejstarších v Čechách), 
obnovená synagoga, Oblastní muzeum 
Praha-východ, renesanční katovna či sta-
roboleslavská brána. Městem prochází 
Labská cyklostezka a turistické trasy.



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

Bazilika svatého Václava 
a kostel svatého klimenta
Stará Boleslav vznikla jako jedna z nejstar-
ších přemyslovských pevností a současně 
rezidencí již někdy okolo roku 900, tedy 
dříve, než se původně předpokládalo na 
základě zprávy Kosmovy kroniky. Bazilika 
svatého Václava je původně románský kos-
tel, postavený na místě kostela sv. Kosmy 
a Damiána, kde byl svým bratrem Bolesla-
vem I. 28. září roku 935 zavražděn kníže 
Václav. Baziliku založil kníže Břetislav 
společně s nejstarší kolegiátní kapitulou 
v Čechách mezi lety 1039–1046 a jde tak 
o nejdochovalejší raně románskou bazili-
ku u nás. Kostel svatého Klimenta vznikl 

podle archeologického výzkumu až někdy 
kolem roku 1100 nebo v průběhu 1. po-
loviny 12. století. Je dochován v původní 
podobě, výjimečný je především freskami 
z poslední třetiny 12. století, zachycujícím 
různé náměty, včetně zobrazení legendy 
ze života sv. Klimenta.
Bazilika nanebevzetí Panny Marie ve 
Staré Boleslavi stojí na místě, kde podle 
legendy po smrti knížete Václava ukryl 
jeho služebník Podiven reliéf Panny Ma-
rie s dítětem, od roku 1609 nazývaný 
Palladium země české, do země. Stavba 
monumentálního poutního chrámu 
započala v  roce 1617 na popud císaře 
Matyáše a jeho manželky Anny, autorem 
projektu byl italský architekt Giovanni 
Maria Filippi, provádějícím stavitelem Ital 
Jacopo de Vaccani a stavba byla dokonče-
na v roce 1623. 
V bazilice je uchováváno Palladium 
země české, reliéf staroboleslavské Ma-
dony, vytepaný z tzv. korintské mědi. Pod-
le legendy jej do Čech přinesl sv. Metoděj 
a daroval jej kněžně Ludmile ke křtu. 
Po smrti sv. 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.

3. 6.
Musica Angelica Moderna 
festival pěveckých sborů
18.00 hod., bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie

10. 6.
noc kostelů
18.00 hod., Stará Boleslav

16. 6.
koncert ZuŠ
18.00 hod., ambity baziliky Nanebevzetí 
Panny Marie

1. 7. a 12. 8.
Večerní prohlídky baziliky 
nanebevzetí Panny Marie
22.00 hod.

15. 7. a 5. 8. 
Večerní prohlídky baziliky  
sv. Václava

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.)

POuTní MíSTO 
STArá BOlESlAV



7 infocentrum — Železná 107, Mladá Boleslav
www.mladoboleslavsko.eu, www.kulturamb.cz

12. 5.  |  19.00 hod.
Tereza Mátlová a Ensemble 
Martinů  |  Sbor českých bratří

20. 5.  |  16.00 — 23.00 hod.
Muzejní noc  |  Galerie a muzea v MB

6. — 10. 6. 
Metalové sympozium 
Průmyslová škola

13. — 17. 6. 
10. Mladoboleslavský filmový 
festival  |  Dům kultury

17. 6.  |  17.00 hod.
lollipopz koncert v rámci Fil-
mového festivalu  |  Dům kultury

24. 6.  |  18.00 hod.
Traktor — tour kapely
Krásná louka

25. 6.  |  10.00 — 22.00 hod.
Food festival  |  Městský stadion

2. 7.  |  14.00 — 17.00 hod.
rodinný den 
Letní scéna Michalovická Putna

15. 7.  |  20.00 hod.
Pekař — koncert  |  Koupaliště MB

16. 7.  |  19.00 hod.
COP — koncert 
Letní scéna Michalovická Putna

23. 7.  |  19.00 hod.
Schovanky — koncert 
Letní scéna Michalovická Putna

30. 7.  |  19.00 hod.
František nedvěd ml.  
s kapelou — koncert 
Letní scéna Michalovická Putna

19. 8.  |  20.00 hod.
Čechomor  |  Koupaliště MB

27. 8.  |  19.00 hod.
Samson lenk a Hop Trop 
Letní scéna Michalovická Putna

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: po – pá: 8.00 –17.00 hod.
             so: 9.00 –12.00 hod.

Na okraji Mladé Boleslavi, směrem na 
Českou Lípu, se vypíná zřícenina Michalo-
vická putna. Její mohutná nakloněná věž 
je jedním z  nejlepších rozhledových míst 
na Mladoboleslavsku. V roce 2015 zde byla 

ZŘíCEnInA HrADu 
MICHAlOVICE — lETní SCÉnA 
MICHAlOVICká PuTnA

Mladá Boleslav — Podlázky,  Mladá Boleslav
GPs: 50,436139 14,888472,  www.kulturamb.cz

vybudovaná letní scéna, která je využívána 
v letním období pro kulturní pořady.
Otevírací doba: 
Duben / říjen: so – ne: 10.00 –16.00 hod.
Květen – září: út – ne: 10.00 –17.00 hod.

MlADá 
BOlESlAV

7



SBOr ČESkýCH 
BrATŘí 

V MlADÉ BOlESlAVI

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

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 Italii. Připo-
míná slavnou minulost města v 16. století, 
kdy se město stalo centrem Jednoty bra-
trské. Roku 1787 bylo ve Sboru umístěno 
vojenské skladiště, což způsobilo narušení 

Současná městská galerie v Mladé Bole-
slavi se může pyšnit reprezentativními 
prostory v  budově tzv. Staré radnice na 
Staroměstském náměstí. Společnost Kul-
tura města Mladá Boleslav v  prostorách 
galerie realizuje výstavy jak regionálních 

výtvarníků, tak umělců světového význa-
mu. Galerie disponuje dvěma výstavními 
místnostmi s vysokými klenutými stropy.
Otevírací doba: 
út – čt: 13.00 –17.00 hod., 
pá – ne: 10.00 –17.00 hod.

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.

MěSTSký PAláC 
TEMPl

město v prostorách Templu otevřena stálá 
multimediální muzejní expozice s názvem 
TEMPLUM HISTORICUM ET ARCHEOLOGI-
CUM BOLESLAVIENSE. Součástí expozice 
je parkán upravený jako interaktivní hřiště.
Otevírací doba: 
út – ne: 9.00 –16.00 hod.

GAlErIE POD VěŽí  
V MlADÉ BOlESlAVI

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

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

K nejstarším stavbám v Mladé Boleslavi 
patří dům zvaný Templ. Vzhledem k tomu, 
že se zachoval v  téměř původním stavu, 
reprezentuje vzácnou ukázku pozdně 
gotického městského šlechtického sídla. 
V červnu 2000 byla při příležitosti 400. vý-
ročí povýšení Mladé Boleslavi na královské 

7
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MuZEuM 
MlADOBOlESlAVSkA

Vydejte se branou minulosti s Muzeem 
Mladoboleslavska na pěti jeho pracoviš-
tích. Prvním z nich je mladoboleslavský 
hrad, který je zároveň i hlavním sídlem 
muzea, dále Letecké muzeum Metoděje 
Vlacha, Muzeum Benátecka, Muzeum 
Podbezdězí a Fara Dolní Krupá.
Na mladoboleslavském hradě navštivte 
expozice a výstavy věnované zejména 
zajímavostem z minulosti celého kraje, 
pracovnu Václava Klementa a také hravé 
a inspirující prostřední hradního nádvoří. 

Letecké muzeum Metoděje Vlacha sídlí 
v  Mladé Boleslavi a představí Vám ne-
jenom originály a repliky historických 
letadel, ale máte zde možnost si také 
vyzkoušet evakuační skluzavku či letecké 
simulátory.
Na zámku v Benátkách nad Jizerou sídlí 
Muzeum Benátecka. Naleznete zde hravé 
atraktivní expozice věnované mimo jiné 
středověké astronomii či světoznámé sta-
vebnici Merkur. Zde navštívíte místo, kde 
pobýval rudolfinský hvězdář Tycho Brahe, 
či nahlédnete do života Bedřicha Smetany 
a bratří Bendů.
Muzeum Podbezdězí sídlí na zámku 
v  Bělé pod Bezdězem. Kromě stálé inter-
aktivní expozice o kraji pod Bezdězem, či 
zajímavých výstav, zde můžete obdivovat 
i  unikátní raně barokní malované záklo-
pové stropy.
Jedinečný zážitek Vás čeká také na rou-
bené barokní faře v Dolní Krupé, která je 
tichým svědkem převratných dějin tohoto 
místa za posledních 200 let. Více se dozví-
te právě na faře ve stálé expozici věnované 
minulosti regionu na českoněmeckém po-
mezí a také zaniklým obcím okolo Ralska.

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

10. 5. — 2. 10.
kdopak by se mýdla bál
(čistota a hygiena za časů našich 
prababiček)
Výstava, Mladoboleslavský hrad

20. 4. — 31. 12.
Stačí trocha fantazie
(foglarovky, verneovky, Čtyřlístek, výstava 
o tom, co jsme četli, když nám bylo …náct)
Mladoboleslavský hrad

1. 5. — 30. 10.
Vzpomínka na Japonsko
(cestovatelé Joe a Karel Hlouchovi)
výstava Muzeum Podbezdězí

18. 6.
Mezinárodní letecký den
Letecké muzeum Metoděje Vlacha

11. 8. — 30. 10.
krvavý román Josefa Váchala
Výstava Muzeum Benátecka

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. Na mladoboleslavském hradě na 
všechny děti čeká muzejní herna, herní 
prvky na nádvoří, zábavné programy k vý-
stavám i programy nejen pro školní sku-
piny. V Muzeu Benátecka Vás jistě osloví 
stavebnice Merkur a v Leteckém muzeu 
si děti jistě užijí na šlapacích letadélkách.



Celé dobrodružství trvá cca hodinu. Hra je 
vhodná pro rodiny s dětmi i skupiny (školy, 
školky, příměstské tábory atd.). Přijít mů-
žete od 2. 4. do 31. 12. 2022. U větších 
skupin vítáme předchozí domluvu. 
Těšit se můžete také na prohlídku Muzea 
Bakovska, kde uvidíte mimo jiné expozici 
výrobků z orobince. Děti si mohou prohléd-
nout dílnu ševce a košíkáře nebo usednout 
do sto let staré školní lavice a představit si, 
jak vypadala dříve školní hodina.  
V turistickém informačním centru Zvířetice 
probíhá nová celosezónní hra „Tajemství 
zvířetického trezoru hraběnky eleonory 
2022“ (Podhradí 14, Bakov nad Jizerou, 
www.zviretice.cz). 

9 Městská knihovna a Muzeum Bakovska — Mírové náměstí 84,
Bakov n. j.,  www.velmistrovasifra.cz, www.knihovnabakov.cz

Městská knihovna Bakov nad Jizerou 
a Muzeum Bakovska vás zvou na třetí roč-
ník celosezónní hry „velmistrova šifra“. 
Dobrodružná hra probíhá v historickém 
centru města, je však zvolena jiná trasa, 
než tomu bylo v loňském roce. Také způ-
sob, jakým se hráči dostanou k pokladu, 
je jiný. Hra začíná v budově knihovny 
a muzea, kde hráči obdrží pergamen s há-
dankami, podle kterých symboly hledají. 

BAkOV 
nAD JIZErOu

tě na rejdišti – z lávky na úpatí cihlové zdi 
se můžete kochat jedinečným výhledem 
na Labe, hydroelektrárnu či Kamenný 
most. A  pokud se budete po procházce 
nebo během cyklovýletu chtít osvěžit, 
můžete vyzkoušet koupání v Labi. Kousek 
od slavného postřižinského pivovaru, kde 
vyrůstal spisovatel Bohumil Hrabal a stále 
se zde vaří dobré pivo, byl letos upraven 
břeh a zbudována dřevěná mola. Na ná-
plavce v minulosti plavili pivovarské koně 
a těžili na tomto místě led z řeky nejen 
do pivovarských sklepů. To vše připomíná 
vyčištěný kamenný břeh, který se zachoval 
v původní podobě. A nebojte se, říční voda 
je daleko čistší než leckterý rybník.

10 Turistické informační centrum — nám. Přemyslovců 165, nymburk
www.mesto-nymburk.cz/infocentrum

vyhLídky i kouPání v řeCe 
– nyMBurk Láká na nové aTrakCe
Při návštěvě města nesmíte minout chrám 
sv. jiljí, který je unikátní ukázkou gotické 
cihlové architektury. Vystavěn byl pravdě-
podobně mezi lety 1280 až 1380. Na do-
končovacích pracích se podílela i huť Petra 
Parléře. V letošní turistické sezoně můžete 
vystoupat po 147 schodech na bílou věž, 
která tvoří spolu s hradbami typické nym-
burské panorama. Vstupenky je možné 
zakoupit v turistickém informačním centru 
nebo online. Podrobnosti o otevírací době 
a koupi vstupenek naleznete na webových 
stránkách infocentra. Další atrakcí je zpří-
stupnění dvou hradebních věží v lokali-

nYMBurk



11 Turistické informační centrum — husovo náměstí 23
www.pruhpolabi.com, www.mestolysa.cz

 
28. 5. 
lYSá ŽIJE
od 15.00 hod., zámecký park 

 
25. 6. 
Street food festival
od 10.00 hod., Husovo náměstí

 
27. 8. 
Zámecké slavnosti 
s F. A. Šporkem
od 9.00 hod., 
louka za zámkem v Lysé nad Labem

 
24. 9. 
koncerty lETY MIMO, 
David koller (od 21.00 hod.)
od 19.00 hod., letní kino

Lysá oPěT oŽije!
Dne 28. 5. 2022 se můžete těšit na pátý 
ročník festivalu Lysá žije. 
V zámeckém parku se představí několik 
hudebníků, kapel a  mnoho známých tvá-
ří např. STO ZVÍŘAT, PETR BENDE BAND 
& CIMBÁLOVÁ MUZIKA GROMBA, ABBA RE-
VIVAL a další. Je připraven také doprovod-
ný program pro děti. Již tradičně budou 
zajištěny i stánky s občerstvením. Sledovat 
nás můžete na Facebooku: Lysá žije. 

víTejTe v Lysé nad LaBeM
Lysá nad Labem leží v úrodné nížině na 
řece Labi 30 km severovýchodně od Pra-
hy. Zdaleka viditelnou dominantou města 
je barokní zámek s anglickým a francouz-
ským parkem, který láká návštěvníky již 
řadu let. Lysá je nejvíce známa a spojo-
vána s významnou osobností českého 
baroka, milovníkem umění, mecenášem, 

lYSá 
nAD lABEM

hrabětem Františkem Antonínem Špor-
kem. Zámecký park se sochami žáků 
Braunovy školy je srovnatelný s řadami 
alegorií v  Kuksu. Lyský cyklus dvanácti 
měsíců, ročních období, Dne a Noci, pří-
rodních živlů a  světadílů nemá ve světo-
vém sochařství obdoby. Zatímco se budou 
dospělí kochat krásami kamenného díla, 
děti se zatím mohou vydovádět mezi la-
byrintem a bludištěm. Z francouzské části 
zámeckého parku se procházkou dostane-
te do anglické části, kde Vás překvapí dal-
ší zajímavosti. Krásný výhled do polabské 
nížiny poskytují 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 regionů – na-
příklad Brandýs nad Labem – Poděbrady. 
Naučná stezka Lysá – Čelákovice je volena 
tak, aby zahrnovala většinu přírodních po-
zoruhodností této části našeho okolí.
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.



sTříPky českoBrodské hisTorie  
– ProhLídka MěsTa s PrŮvodCeM 
Město Český Brod má bohatou historii, 
bylo založeno ve 12. století pravděpo-
dobně pražským biskupem Janem I. jako 
trhová osada na Trstenické stezce, která 
spojovala Prahu s jižní a východní Evro-
pou. Původní osada s  románským kos-
telíkem sv. Gotharda vznikla na návrší 
nad brodem přes potok Šemberu, odtud 
pochází i její název. Ve 13. století pražský 
biskup Jan III. z  Dražic osadu povýšil na 
město Biskupský Brod a udělil mu prá-
vo hradeb. Současný název Český Brod 
se používá od počátku 14. století. V  roce 
1437 byl Český Brod císařem Zikmundem 

povýšen na královské město. Historické 
centrum je od roku 1990 městskou pa-
mátkovou zónou a my vás zveme na 
jeho komentovanou prohlídku. Kromě 
gotického podzemí s  námi objevíte za-
jímavá zákoutí, jako je běžně nepřístupný 
hradební parkán nebo vnitřní prostory 
staré márnice. V prostoru hradeb se do-
zvíte něco o historii novodobé městské 
gardy a můžete si vyzkoušet střelbu 
z  historické kuše. Prohlídky se konají 
od května do září, začínají v 10:00 nebo 
v 13:00 v informačním centru, trvají zhru-
ba 1 hodinu a je třeba se na ně telefonic-
ky nebo emailem objednat nejméně 
1 týden předem.

12 Centrum vzdělávání, informací a kultury — náměstí arnošta 
z Pardubic 1, český Brod, www. cvik.info

ČESký BrOD

13 loď král jiří kotví v přístavišti na Zámeckém nábřeží
www.kraljiri.cz

Country parník 2022
Máte rádi romantiku při západu slunce? 
I v letošním roce jsme pro vás připravili 
plavby výletní lodí Král Jiří z Poděbrad do 
Kolína a zpět. Čekají vás téměř čtyři ho-
diny plavby, tři plavební komory (Podě-
brady, Velký Osek, Klavary), dobrá nálada 
a výborná muzika. 
Parkoviště a přístaviště je pár kroků od 
Jiřího náměstí v Poděbradech. Nástup na 
loď bude umožněn přibližně 15  minut 
před odplutím. Hladové žaludky naplní-
me z lodní kuchyně.
Lístky jsou v prodeji v síti Ticketportal pod 
heslem Countryparník 2022.

výletní a restaurační loď kráL jiří je 
výletní loď s celoročním provozem. Kapa-
cita lodě je 120 osob. Lodní salon nabízí 
místa pro 50 osob a krytá vyhlídková pa-
luba je určena pro 70  osob. Loď Král Jiří 
poskytuje kompletní gastronomické služ-
by a je možné ji využít jak při pravidelných 
okružních plavbách, tak i pro soukromé 
a firemní oslavy.
okružní plavby – během půlhodinové 
plavby lodí vás dovezeme z Poděbrad buď 
na soutok Labe a Cidliny nebo směrem na 
Nymburk a naopak. Při pravidelných plav-
bách ve směru soutoku Labe a Cidliny nabí-
zíme možnost vystoupit i nastoupit. Okruž-
ní plavby jsou pravidelné dle jízdního řádu. 

PODěBrADY
VýlETní lOĎ 

král JIŘí



14 Polabské muzeum Poděbrady 
info@polabskemuzeum.cz, www.polabskemuzeum.cz

POlABSkÉ MuZEuM 
PODěBrADY
Příběh Polabí – Od křídového moře po mo-
derní lázně. Stálá výstava o sepětí člověka 
s vývojem krajiny středního Polabí, kde já-
drem expozice je prezentace výjimečných 
sbírkových souborů.

Na Dláždění 68, Poděbrady
info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno:  celoročně út–ne 9–17 hod.

PAMáTník králE JIŘíHO  
Z PODěBrAD
Unikátní expozice v zámecké hradní kapli, 
s  výjimečnými gotickými nástěnnými 
malbami, seznamuje s rodem, životem 
a  odkazem českého krále Jiřího z  Podě-
brad a vývojem Poděbrad a okolí v  jeho 
době. Expozici doplňuje galerie Bohusla-
va Schnircha, autora jezdecké sochy Jiřího 
z Poděbrad.

Zámek Poděbrady, II. nádvoří
Jiřího nám. 1, Poděbrady
info@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: 1. 4.–31. 10.  út–ne 9–17 hod.

POlABSkÉ nárODOPISnÉ 
MuZEuM PŘErOV 
nAD lABEM
Muzeum v přírodě/skanzen si letos při-
pomíná 55 let od zahájení své první ná-
vštěvnické sezóny v novodobé historii. 
Vznikl jako záchranný skanzen objektů 

lidové architektury středního Polabí, kte-
rých je zde k vidění na 40. Za pomoci za-
řízených interiérů chalup je představován 
život na Polabské vsi od poloviny 18. do 
poloviny 20. století. V areálu skanzenu se 
pořádají tradiční zvykoslovné velikonoč-
ní a vánoční výstavy. 

Přerov nad Labem
skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: 
18. 3. – 31. 10., út–ne 9.00–17.00 hod.
17. 11. – 30. 12., út–ne 9.00–16.00 hod.

MuZEuM BEDŘICHA 
HrOZnÉHO lYSá 
nAD lABEM
Stálá expozice Muzea Bedřicha Hrozného, 
umístěná v barokním památkově chrá-
něném domě, seznamuje návštěvníky 
s významnými etapami bohaté historie 
spojené s městem Lysá nad Labem a živo-
tem a dílem rozluštitele chetitského jazyka 
Bedřichem Hrozným.

nám. Bedřicha Hrozného, Lysá nad Labem
lysa@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno: celoročně 
út–so 9.00–17.00 hod.

POlABSkÉ 
MuZEuM



15 Město kolín — www.mukolin.cz
www.facebook.com/Mukolin, www.kutnohorskokolinsko.cz

Přijměte pozvání do královského města 
Kolína, kde můžete obdivovat významné 
architektonické i technické památky nebo 
se vydat na výlet do okolí např. po stopách 
bitvy u Kolína.  
Mezi největší zajímavosti Kolína patří ze-

8. 5. 
Den záchranářů v kolíně

10. 6. — 12. 6. 
57. ročník festivalu kmochův 
kolín

Červenec — září
kolínské kulturní léto

oBjevTe PokLad v srdCi koLína
Chrám sv. Bartoloměje je od nepaměti 
dominantou města. Petr Parléř obohatil 
Kolín o jedno z neoriginálnějších děl go-
tické architektury lucemburského obdo-
bí. Unikátní je celý areál tzv. chrámového 
návrší. Při procházce zde narazíte na řadu 
historicky významných prvků, např. v mís-
tech bývalého městského hřbitova nebo 
u městských hradeb. Venkovním areálem 
vás provede i pátrací hra v rozšířené rea-
litě s názvem Maskaron. Návštěvníkům je 
přístupná barokní kostnice z  roku 1733. 
Množstvím kostí a bohatostí ornamentál-
ní 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 sta-
rá farní škola s interaktivní moderní expo-
zicí, která se věnuje událostem z historie 
města a jeho slavným osobnostem. Fran-
tiška Kmocha zná téměř každý. Víte ale, že 
z Kolína pocházel i slavný pierot a zakla-
datel moderní pantomimy Jean-Gaspard 
Deburau, miláček Paříže? Do této staré 
farní školy chodil třeba i ďábelský ryb-
níkář Jakub Krčín, pomocí hologramu 
a  videomappingu se přenesete k  jiho-
českým rybníkům. Do svého ateliéru vás 
pozve Josef Sudek. Neváhejte a  pozvání 
přijměte. Otevřeno je celoročně. Návště-
va unikátního Bartolomějského návrší 
rozhodně stojí za to! 

regionální muzeum v kolíně — Brandlova 27, kolín
www.bartolomejskenavrsi.cz

jména Bartolomějské návrší, kde na vás 
dýchne atmosféra naší slavné minulosti 
a poetická nálada historického zákoutí Ko-
lína. Za pozornost stojí také neorenesanční 
radnice na Karlově náměstí a Jeruzalém na 
Labi – kolínský židovský klenot. Synagoga 
v bývalém židovském ghettu je jedna z nej-
starších a nejcennějších 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 po-
labskou řepařskou drážkou. Památky, pří-
roda a mnohem víc na vás čeká v turistické 
oblasti Kutnohorsko a Kolínsko.

kOlín

BArTOlOMěJSkÉ 
náVrŠí V kOlíně
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VElkÉ POPOVICE
 — PIVOVAr

ProhLídka Pivovaru
Na prohlídce pivovaru Po stopách Kozla se 
seznámíte s příběhem zakladatelské rodi-
ny Ringhofferů, nahlédnete pod pokličku 
velkopopovickým sládkům a poznáte 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 Velkopopovického Kozla 
čepovaného přímo z tanku a na závěr pro-
hlídky se pozdravíte s maskotem pivovaru 
– kozlíkem Oldou. Prohlídky je možné ab-
solvovat v průběhu celého roku! Neváhej-
te a přijeďte za Kozlem.

kozlova škola čepování
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 pivovarského 
odborníka. Zjistíte, co se skrývá pod názvy 
„hladinka“, „šnyt“ či „mlíko“ a za absolvo-
vání výuky získáte Kozlův výuční list.

17 Pivovar velké Popovice — ringhofferova 1, velké Popovice
www.kozel.cz/pivovar

Vstupenky zakoupíte na tickets.prazdroj.cz

16 TiC MniChoviCe — Masarykovo nám. 83, Mnichovice
www.mnichovice.cz

MnICHOVICE

28. 5.  
Mnichovické kramaření 
Dobročinný bazar, stánky
od 14:00 hod., Masarykovo náměstí

12. 6.
Mnichovická Běhna
Závod v běhu mnichovickou krajinou
od 10:00 hod., 
sportovní areál Šibeniční vrch

25. 6.
Mnichovický food festival
Gastronomické pochutiny, 
kuchařská show, kapely
od 10:00 hod., Masarykovo náměstí

10. 9.
Mariánská pouť
Pouťové atrakce, prodejní stánky, hudební 
produkce / od 10:00, Masarykovo náměstí

17. 9.
Pochod Po stopách kocoura 
Mikeše
Tradiční pochod z Mnichovic po místech, 
která navštívil pohádkový kocour Mikeš.
V rámci pochodu je volný vstup do Památ-
níku Josefa Lady v Hrusicích.
Na výběr jsou 4 trasy: Mikešova – cca 9 km, 
Bobešova – cca 18 km, Pašíkova – cca 25 km, 
Hastrmanova – cca 32 km.
od 8:00 hod., TIC Mnichovice



ZáMEk VlAŠIM 

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

Zámek Vlašim nabídne návštěvníkům ně-
kolik úrovní prohlídek, jako je zážitková 
prohlídka vyhlídkové věže nebo tajemné-

7. 4. — 8. 5.
Stále hledám 
— obrazy Václava Stárka
výstava

27. 5.
18. Zámecká muzejní noc
od 17.00 — 24.00 hod.

18. 6. — 4. 9.
Svět kostiček
výstava

Expozice Kraj tónů z roku 2014 ukazuje 
Podblanicko jako kraj bohatý na osobnosti 
evropské hudby. Odkazují na ně obrazy, 
partitury a nástroje v prvním patře zám-
ku, které obývala rodina Smetanových. 
Místnosti jsou i dnes zařízeny a hned první 
vám připomene génia barokní hudby Jana 
Dismase Zelenku, rodáka z Louňovic. Zele-
ný salon je věnován lhotickému pobytu 
Bedřicha Smetany, který tu prožil nejšťast-
nější léta 1835–43. Tady poznával „pravý 
venkov“ i společenský život. Na starší kla-
vír v místnosti koncertoval mladý Bedřich 
27. září 1840 v čechtickém zámku.Na dru-
hý klavír hrál později v Jabkenicích a kom-
ponoval na něm zřejmě i symfonickou 

báseň Blaník. Obrazy přibližují jeho rodiče 
Františka a Barboru. Připomenuty jsou 
také Bedřichovy lásky Louisa a Katy, ta mu 
psala do Lhotic a s ní se roku 1849 oženil. 
Třetí místnost připomíná především tři vý-
znamné postavy: Richarda Wagnera, který 
roku 1832 pobýval na zámku v Pravoníně. 
Dále Zdeňka Fibicha ze Všebořic a Gustava 
Mahlera, který pobýval ve Vlašimi. Modrý 
salon pak vybavením připomíná lhotický 
zámek koncem 18. století a  z  osobností 
zvláště podblanického rodáka Josefa Suka. 
Místnost upozorňuje také na Blaník jako 
motiv české hudby. Na letošní sezonu 
jsme připravili výstavu V chalupách pod 
Blaníkem.

18 Zámek růžkovy Lhotice  — Zámek 1, čechtice
www.muzeumpodblanicka.cz

ho zámeckého sklepení. Poté vzdělávací 
a vizuální prohlídky muzejních expozic 
a  zámeckých interiérů. Západní křídlo na-
bízí také dobově zařízené salony s expozicí 
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. 
Každoročně se snažíme zaujmout rodiny 
s dětmi a o letních prázdninách jsme proto 
připravili výstavu Svět kostiček. Zahrát si tak 
můžete v tvořivé dílně se stavebnicí Lego 
v kulatém salonku zámecké věže. 
Otevřeno březen až prosinec.

ZáMEk 
růŽkOVY lHOTICE



19 Městské kulturní centrum Votice 
komenského náměstí 177, votice, www.mkcvotice.cz

Město Votice se nachází na pomezí střed-
ních a jižních Čech. Ve Voticích najdete 
řadu historických památek a v jejich oko-
lí 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 expozice, 
které zaujmou dospělé i děti. Na jeho 
rajském dvoře se každý rok koná cyklus 
divadelních přestavení Pohádkové léto. 
Poblíž kláštera se nachází věrná kopie Bo-
žího hrobu. S dětmi zamiřte do unikátního 
motýlária nebo na nové přírodní koupališ-
tě. Naučná stezka Za tajemnými pověstmi 
Voticka a cyklotrasy Votické kopretiny vás 
zavedou na nejzajímavější místa v okolí. 

MOTýlárIuM VOTICE
Unikátní motýlárium, vybudované v býva-
lých zahradnických sklenících, vás seznámí 

BIOkOuPAlIŠTě
Přírodní koupací biotop nabízí bazén 
pro plavce, koupací nádrž se skluzavkou 
i  brouzdaliště pro nejmenší. Vodu v ná-
držích čistí rostliny a  řasy, koupání je tak 
vhodné i pro alergiky a malé děti. 
Husova 809, Votice,  www.mkcvotice.cz

18. 6.
Pochod za tajemnými 
pověstmi Voticka
Devítikilometrová procházka okolím Votic. 
Devět zastavení s místními pověstmi. 
Otázky a úkoly pro děti.

7. 8.
Porciunkule
Obnovená poutní slavnost s procesím 
Panny Marie. Klášter sv. Františka z Assisi.

28. 9.
Svatováclavské slavnosti
Průvod sv. Václava a jeho družiny. 
Kulturní program na náměstí a v klášteře.
Večerní ohňostroj. 

VOTICE

s domácími druhy motýlů a upozorní na 
mizející pestrost české krajiny.
Zámecká 810, Votice, www: motylarium.cz

kláŠTEr SV. FrAnTIŠkA  
Z ASSISI
V bývalém františkánském klášteře, jehož 
historie sahá až do roku 1627, můžete na-
vštívit Vlastivědné muzeum Voticka, expo-
zici Ve jménu šťastných zítřků! Kolektiviza-
ce na Voticku, výstavu kočárků a panenek 
a galerii obrazů Vladislava Kasky.
Při komentované prohlídce klášterního 
areálu vás seznámíme s historií kláštera 
a životem františkánů. Nahlédneme do 
mnišské cely, do domácí kaple zdobe-
né mariánskými freskami, do bývalé 
klášterní knihovny, která kdysi čítala na 
4 500 svazků, a do refektáře s jedinečnou 
štukovou 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. 
Klášterní 1, Votice,  www.klaster-votice.cz



20 Město sedlčany – náměstí T. G. Masaryka 34, sedlčany
www.mesto-sedlcany.cz

Sedlčany leží ve středním Povltaví, v  tu-
ristické oblasti Toulava. Obklopuje je 
krajina jako stvořená pro cyklistiku a vý-
lety. Historie města je spjata se slavnými 
Rožmberky, Lobkowiczi nebo Jakubem 
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 gotický kostel sv. 
Martina s unikátní freskovou výzdobou. 
V okolí najdete bezpočet vesniček spoje-
ných polními a lesními cestami, rozhled-
ny, několik zámků či tajemných zřícenin. 
Vše o bohaté minulosti města a celého 
regionu se můžete dozvědět ve stálé ex-
pozici i na krátkodobých výstavách Měst-
ského muzea Sedlčany.

Městské muzeum Sedlčany – Tyršova 136, 
Sedlčany, www.muzeum-sedlcany.cz

28. 4. — 12. 6. 
Vesnice
výstava fotografií Milana Dlouhého 
a Martina Zemánka, 
Městské muzeum Sedlčany 

17. 6. — 19. 6.
Městské slavnosti rosa 

18. 6. — 2. 10
krYSáCI
výstava – pohled do zákulisí natáčení 
populárního večerníčku, k vidění budou 
trojrozměrné aranžované scény, které 
představí život televizních hlodavců Hodana 
a Huberta na malém smetišti u Vizovic, 
Městské muzeum Sedlčany

20. 8.
Sedlčanský street food 
festiválek

 

SPOrTOVní ArEál luČní
49.655674N, 14.429317E

Volnočasový park situovaný v blízkosti 
centra města nabízí pestrou paletu spor-
tovních i rekreačních aktivit. Hlavní plo-
cha je travnatá a lze ji využít k venkovní-
mu pohybu či relaxaci. Lemována je pak 
půlkilometrovým asfaltovým okruhem. 
Součástí parku jsou dále i lanové prolé-
začky pro děti, parkourové a softbalové 
hřiště. K odpočinku pak návštěvníkům 
poslouží lavičky, altán a k osvěžení ven-
kovní sprcha a pítko. V místě je rovněž 
možné dobíjet elektrokola. 

krČínOVA CYklOSTEZkA
49.651478N, 14.433054E

Cyklisté mohou od května 2021 využít 
novou středočeskou cyklostezku ze Sedl-
čan do Sedlce-Prčice, která měří 13,5 
kilometru a vede přes katastry dvou měst 
a tří obcí. Trasa vede oblíbenou rekreační 
oblastí, v Sedlčanech začíná u stadionu Ta-
verny a směřuje kolem přehrady na jiho-
východ. Minimální šířka je 2,5 metru, což 
umožňuje bezpečný obousměrný provoz. 
Některé krátké úseky jsou vedeny jako 
cyklotrasa. Cyklostezka byla pojmenována 
po staviteli rybníků Jakubu Krčínovi z Jel-
čan a Sedlčan, který na Sedlčansku začal
působit v roce 1580. 

SEDlČAnY



HOrnICkÉ 
MuZEuM 
PŘíBrAM

21 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 největším 

29. 4. — 30. 4. 
Příbramské hornické 
slavnosti

28. 5.
Muzejní noc s připomínkou 
130. výročí březohorské důlní 
katastrofy

3. 7.
Prokopská pouť

21 skanzen vysoký Chlumec, vysoký Chlumec
www.muzeum-pribram.cz, FB: skanzenvysokyChlumec 

hornickým muzeím v ČR i v Evropě. Expo-
zice umístěné v originálních provozních 
a správních budovách přibližují historii 
zdejší báňské činnosti. Muzeum nabízí 
prohlídku několika kilometrů podzemí 
historických dolů na stříbro a olovo, jízdy 
hornickými vláčky, prezentuje rozsáhlou 
mineralogickou sbírku, monumentální 
parní těžní stroje a jiné unikátní exponáty. 
Součástí Hornického muzea Příbram jsou 
rovněž pobočky Památník Vojna Lešetice, 
Skanzen Vysoký Chlumec, Muzeum zlata 
Nový Knín, Muzeum Špýchar Prostřední 
Lhota a dále Uranový důl Bytíz, který nyní 
prochází náročnou rekonstrukcí a na zpří-
stupnění veřejnosti teprve čeká.

Skanzen Vysoký Chlumec, pobočka Hor-
nického muzea Příbram, uchovává cenné 
památky venkovské architektury, které do-
kládají vývoj lidového domu od poloviny 
17. do počátku 20. století na území Stře-

4. 6.
Vojáci na vsi

16. 7.
Den řemesel

4. 9.
Jak jsem vyhrál válku
Divadlo pod širým nebem

dočeské pahorkatiny a ve středním Povl-
taví, v oblasti dotčené těžbou kamene. Do 
přírodního areálu v údolí potoka byly po-
stupně přeneseny obytné, hospodářské, 
technické a drobné sakrální objekty ohro-
žené na původním místě zánikem. Interi-
érové expozice přibližují způsob bydlení 
a  hospodaření na vesnici. K devatenácti 
stávajícím unikátním stavbám přibyla 
v roce 2020 další dvě transferovaná stave-
ní, čímž se koncepce završila a skanzen tak 
získal svou kompletní podobu. Jeho areál 
každoročně ožívá nejrůznějšími kulturní-
mi akcemi – mezi nejoblíbenější patří Den 
řemesel nebo divadelní představení pod 
širým nebem.

SkAnZEn 
VYSOký 

CHluMEC



PŘíBrAM

23 infocentrum / Městské muzeum a Galerie Ludvíka kuby
kavárna v koleji — v koleji 1, Březnice, www.kulturabreznice.cz

1. 5.
Zahájení sezóny v Městském 
muzeu a Galerii ludvíka kuby

19. 6. 
koncert Příbramského 
Big Bandu
nádvoří březnického zámku

8. 7.
Pětník
koncert folkové kapely 
nádvoří jezuitské koleje 19.00 hod.

 
červenec — srpen
Filmovar
letní promítání na starém kluzišti

 

 
30. 7. — 31. 7.
Tradiční pouť

 
5. 8.
Tomáš kočko a orchestr
nádvoří jezuitské koleje 19.00 hod.

 
11. 8.
Hana Fleková 
a Edita keglerová
viola da gamba a cembalo
jezuitská kolej 19.00 hod.

 
20. 8.
loutky v koleji

BŘEZnICE

22 iC Příbram — Pražská 129, Příbram i
www.poznejpribram.cz, FB: poznejpribram, iG: poznejpribram

Zdařbůh! Přijměte pozvání do Příbrami. 
Poznáte hornickou minulost v blízkosti 
pekla, nebeskou Svatou Horu i nekonečný 
brdský ráj. svatou horu lze bez nadsázky 
označit za nebeské místo, dokládá to přes 
4000 zázraků. Návrší nad Příbramí s pout-
ním areálem je skvostem raného baroka 
a jedním z nevýznamnějších poutních míst 
v Evropě. Chloubu chrámu představuje 
hlavní oltář a Svatohorské poutní muze-
um mapující historii tohoto místa. V hor-
nickém muzeu Příbram čekejte pravý 
opak, unikátní doly nejsou zas tak daleko 
od pekla. Nedotčený ráj v Chko Brdy láká 
k objevování pěšky i na kole. Za výlet stojí 
například vrchy Tok a Třemošná. 

12. 4. — 7. 6.
Hudební festival 
Antonína Dvořáka

17. 6.
Vítání Slunovratu
Akce pro všechny | areál Nový rybník

19. 6.
novák fest
Akce pro rodiny s dětmi
areál Nový rybník

2. 7. — 3. 7.
Prokopská pouť
Březové Hory



Park u kostela
Kousek od Ješutova náměstí před histo-
rickým kostelem svatých Šimona a Judy 
se nachází prostor, který vás svou krásou 
naprosto uchvátí. Je to park, na jehož 
vybudování měli studenti zahradnických 
škol z celé republiky pouhé tři dny. Úkol 
byl součástí soutěže Lipová ratolest, která 
má tradici už od roku 2008. Učni od té 
doby vybudovali nové parky a zahrady 
na různých místech naší země. Původní 
prostor před kostelem zabíraly vzrostlé 
tůje, zbytek tvořil travní porost. Díky jeho 
atraktivní lokalitě, kousek od centra, se 
vedení města rozhodlo, že zde vznikne kli-
dový park. Ten je nyní pohodlně průchozí 

po nově vzniklých cestách, které lemují 
trvalkové záhony a pastvou pro oči je vý-
sadba rozmanitých druhů rostlin. Poseze-
ní umožňují moderní odpočinkové lavičky 
v  žulové dlažbě. Cyklistům poslouží stoja-
ny na kola, samozřejmostí jsou i odpadko-
vé koše. Z informačních tabulí se návštěv-
níci dozví více informací o historii místa 
i o vzniku parku. Hlavní dominantou je 
plastika psacího brka připomínající odkaz 
původní historické budovy školy, která na 
tomto místě stávala a v roce 1813 vyhoře-
la. Z parku mohou návštěvníci pokračovat 
po zelené turistické značce na Vyzradilku, 
kde jsou překrásné výhledy na Konopiště, 
Chvojen a přírodu kolem Bystřice.

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

BYSTŘICE

Romantický areál z 19. století, „na samotě 
u lesa“ pod hrází rybníka a na břehu po-
toka si jistě zamilujete – stejně jako Karel 
Čapek, světoznámý spisovatel, dramatik 
a novinář, ikona demokratické první repub-

liky. Čapkovo bývalé letní sídlo nabízí za-
jímavé expozice věnované také jeho ženě 
Olze Scheinpflugové a blízkému příteli Fer-
dinandu Peroutkovi. Z novinek připomeň-
me prvorepublikovou garáž s prezentací 
historie místních hutí a hamrů, novou část 
stálé expozice věnovanou Čapkovu dětství 
a mládí či výstavu V nouzi poznáš přítele 
o pohnutých osudech bratří Čapků, Karla 
Poláčka, Huga Haase… „Ochutnejte“ vir-
tuální prohlídku, odrazový můstek k mno-
hem intenzivnějším zážitkům z  osobní 
návštěvy! Osvěženi na duchu i na těle, 
v sympatickém bistru pod vzrostlými stro-
my, se můžete přímo od Památníku vydat 
na Naučnou stezku Karla Čapka. 

25 Památník karla čapka – stará huť 120, stará huť u dobříše
www.capek-strz.cz, FB: PamatnikkarlaCapka, iG: pamatnikkarlacapka

2. 4. — 20. 9.
V nouzi poznáš přítele 
výstava 

9. 7.
Jak se co dělá
Petr Kostka a Carmen Mayerová 

20. 8.
Jaroslav rudiš
Den s PEN klubem

PAMáTník 
kArlA ČAPkA 



Muzeum se specializací na těžbu a zpraco-
vání zlata se nachází v historické budově 
zvané Mince přímo na jílovském náměstí. 

Kromě čtyř expozic nabízí každoročně 
bohatou škálu výstav, vzdělávacích i zá-
bavných akcí a kulturních programů. Na 
malebném nádvoří se již tradičně můžeme 
těšit na divadla a koncerty v rámci Středo-
českého kulturního léta. 
Pro tip na výlet doporučujeme tři historic-
ké štoly na zlato: Sv. Josefa, Sv. Antonína 
Paduánského a štolu Halíře, které jsou 
přístupné od dubna do října.
Letošním mimořádným lákadlem bude ret-
ro výstava Hurá léto, aneb Jak jsme jezdívali 
na prázdniny, která nám připomene charak-
teristické dovolené československých výlet-
níků v 70. – 80. letech 20. století. Výstava 
bude slavnostně zahájena v rámci Muzejní 
noci 3. 6. od 17:30 a potrvá do 11. 9. 2022.

26 regionální muzeum v jílovém u Prahy — Masarykovo náměstí 16, 
jílové u Prahy, www.muzeumjilove.cz, FB: muzeumjilove

14. 5.
lodí do kláštera 
výlet na místo benediktinského kláštera 
Sv. Jana Křtitele na Ostrově u Davle

3. 6. 
Hurá léto
slavnostní zahájení retro výstavy v rámci 
Muzejní noci

25. 6.
Muzejní Potlach
tradiční festival trampské hudby

rEGIOnální 
MuZEuM 

V JílOVÉM u PrAHY

JílOVÉ u PrAHY

Jílové u Prahy se nachází cca 20 km jižně 
od Prahy, v romantické krajině dolního Po-
sázaví. Dodnes zachovalá příroda se tu pro-
líná s historií města, která je spojena s těž-
bou zlata. Oblast okolo Jílového je známá 
jako kolébka trampingu. Okolí je kopcovité 
s mnoho významnými turistickými atrakce-
mi, 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 do-
dnes a projedete se po něm vyhlášeným 
Posázavským Pacifikem z Prahy do Jílo-
vého. Pokud máte rádi výhledy na město, 
doporučujeme návštěvu Rozhledny Pepř.

27 kC Masarykovo náměstí 1 — jílové u Prahy,  www.jilove.cz, 
FB: kulturní centrum a Městská knihovna jílové u Prahy

4. 6. 
Jílovský běh
od 8.00 hod., Park za muzeem

17. — 18. 6. 
Jílovské pivní slavnosti
Park na muzeem

25. 6.
Oslavy 100 let FC Jílové

16. 7. 
Jurkovič Open Air
od 14.00 hod., Park za muzeem

10. 9.
Dny evropského dědictví 
—  městské slavnosti



28 Mníšek pod Brdy  –  www.mnisek.cz, www.zpravyzmnisku.cz, 
FB: @mnisekpodbrdy, iG: @mnisekpodbrdy 

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.
Otevírací doba v sezóně (duben – říjen):
úterý-pátek: 13.00 – 17.00 hod.
víkendy a svátky: 10.00 – 17.00 hod.
pondělí: zavřeno

21. 5.
rockový festival let´s rOCk
od 14.00 hod. – předzámčí
vystoupí kapely: 00, V.I.T.Band, 
Vilém Čok &Bypass, Špejbl´s Helprs, 
Guns´n Roses Tribute Slovakia

11. 6.
koncert Originale Vintage 
Orchestra s Petrem kroutilem
od 19:00 hod. – předzámčí

23. 7.
Skalecká pouť
vystoupí: Leona Šenková, kapela KEKS, 
Janek Ledecký, skupina POETICA, 
Jana Kratochvílová

17. 9.
Benefice pro samoživitelky 
a samoživitele

MníŠEk POD BrDY

STArý ZáMEk 
HOŘOVICE

SPOlEČEnSký DůM 
HOŘOVICE
Ve Společenském domě se konají koncerty, 
divadelní představení a  společenské udá-
losti jako např. plesy a taneční kurzy. V let-
ním období je využívána i zahrada, např. 
k  promítání letního kina. Více informací 
naleznete na stránkách MKC Hořovice.

Otevírací doba Informačního centra Hořovice:
hodiny pro veřejnost březen – říjen:
Po – Pá:  8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hod.
So, Ne, svátky: 9.00 – 11.00, 12.00 – 17.00
hodiny pro veřejnost listopad – únor:
Po – Pá: 8.00 – 11.00, 12.00 – 17.00 hod.
So: 9.00  – 11.00, 12.00 – 15.00 hod.

29 MkC hořovice — vrbnovská 30/1, hořovice
www.mkc-horovice.cz, FB: mkchorovice

V Galerii Starý zámek najdete výstavy 
uměleckých děl, obrazů a  fotografií re-
gionálních výtvarníků. Téma výstav je 
obměňováno přibližně po dvou měsících. 
V budově Starého zámku sídlí také Muze-
um Hořovicka s poutavou expozicí o histo-
rii a  přírodě regionu. Na nádvoří Starého 
zámku se v průběhu letních měsíců konají 
koncerty a divadelní představení Hořovic-
kého kulturního léta.



MIkrOrEGIOn 
HOŘOVICkO

(Dědově) hoře, obejdete Záskalskou nádrž 
a přes Neřežín, Chaloupky a Kleštěnici, se 
vrátíte zpět do Komárova. Ke každé z dva-
nácti informačních tabulí vás doprovodí 
permoníci a také bohatá historie, místní 
legendy a pověsti, které se v tomto kraji 
předávají z generace na generaci.
Stezka je dlouhá necelých 11 km a méně 
zdatní poutníci si ji mohou i zkrátit. Rov-
něž hledači „kešek“ si také cestou přijdou 
na své.
Tipy občerstvení na trase:
Restaurace „U Šneka“ — Komárov
web: restauraceusneka.cz
Hostinec na Chaloupkách — Chaloupky
web: hostinecnachaloupkach.weebly.com

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

PoZnejTe MikroreGion 
hořoviCko
naučná stezka okolím komárova vás 
provede krásnou přírodou a krajem, kde se 
od dávných časů těžila a v různých typech 
pecí zpracovávala železná ruda. Pálily se 
zde milíře pro získání dřevěného uhlí po-
třebného k tavbě, upravovaly se vodní toky  
pro využití vodní síly v hamrech. Z Komá-
rova se projdete podél Červeného potoka 
a okolo rybníků směrem do brdských lesů. 
Cestou minete starobylý kostelík v Mrtní-
ku, kde se na přilehlém hřbitůvku můžete 
pokochat vzácnými artefakty umělecké 
litiny. Dále v lesích nahlédnete do tem-
né legendární šachty Barbory na Jedové 

JESEnICE

31 iC ve vlastivědném muzeu – oráčovská ulice 15, jesenice
www.jesenice-ra.cz/turistika, FB: My jesenice

21. 5. 
Májová zábava
20.00 hod., KD Jesenice

 
4. 6. 
Strašidelný les, 
19.00 hod., ATC Jesenice 

12. 6. 
Ornitologická vycházka
Podbořánky

24. 6. 
Varhanní koncert
18.00 hod., kostel sv. Petra a Pavla

červenec — srpen
letní kino
areál letního kina Jesenice

16. 7.
JesFest
areál letního kina Jesenice

30. 7. 
Svatojakubsko - anenská 
pouť Podbořánky

10. 9. 
Štrúdlové slavnosti
Vlastivědné muzeum Jesenice



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 expozi-
cí prvního československého prezidenta, 
kde je prezentována také Masarykova ro-
dina, ale i československé legie a období 
první republiky. V dalším lánském objek-
tu je představena historie Českého červe-
ného 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 informuje 
o životě významného paleontologa. 
Další muzeum v Jesenici u Rakovníka ma-
puje nejméně osídlenou část středočes-
kého regionu, bývalých Sudet. Osobnost 
Jaroslava Fraňka prezentuje Pamětní síň 
v Nezabudicích.

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

8. 5. 
Vysoká brána
9.00 – 16.00 hod., Rakovník
Zahájení turistické sezóny ve městě Ra-
kovník a otevření vyhlídkové věže spoje-
né s kulturním programem. Středověký 
jarmark, vystoupení skupin historického 
šermu, kejklířů a dobové hudby.

20. 5.
Den s kelty
9.00 – 17.00 hod., Nové Strašecí
Tradiční akce v Muzeu Nové Strašecí 
spojená s kulturním programem u příle-
žitosti nálezu keltské opukové hlavy

14. 5.
Barrande a trilobit 
9.00 – 15.00 hod., Skryje
Tradiční pochod ve spolupráci s Klubem 
českých turistů pořádaný Památníkem 
Joachima Barranda ve Skryjích

28. 5.
Slavnostní otevření 
zrekonstruovaného objektu 
a nové expozice
14.00 – 17.00 hod. , Muzeum Alice G. Ma-
sarykové a Českého červeného kříže, Lány

4. 6.
Muzejní noc na téma 
„Pečeme v běhu staletí“
18.00 – 22.00 hod., nádvoří Muzea 
T. G. M. Rakovník
Muzejní noc plná pečení a ochutnávek

15. 6.
koncert v rámci Varhanního 
festivalu
Martin Gregorius 
(Regensburg) – varhany
19.30 hod., Kostel sv. Bartoloměje  
v Rakovníku

29. 6.
Středočeské kulturní léto
Turumtay / Erdogan 
/ liška / Dés
19.30 hod., Rakovník
World music na nádvoří Muzea

28. 6.
Slavnostní zahájení výstavy 
„Záhada zlatých šperků“
17.00 – 19.00 hod., Rakovník
Výstava v Muzeu Rakovník bude 
prezentovat unikátní archeologický nález 
uskutečněný v roce 2020

11. 8.
Středočeské kulturní léto
Světová premiéra opery 
Cosi fan tutte
19.00 hod., nádvoří Muzea T. G. M. Rakovník

MuZEuM 
T. G. M. rAkOVník rAkOVník



Město vzdálené necelých 60 km západ-
ně od hlavního města Prahy. Navštivte  
Rakovník, jehož historii, život a zvyky zdej-
ších obyvatel překrásně popsal spisovatel 
Zikmund Winter ve svých povídkách. Podí-
vejte se do města, kde na vás z původních 
staveb mluví historie a nové stavby zase 
představují moderní současnost. Poznejte 
město, které je známé svým průmyslem, 
a  které žije bohatým kulturním, sportov-
ním a společenským životem.

33 MiC rakovník — husovo náměstí 114, rakovník
www.infocentrum-rakovnik.cz

8. 5.
Vysoká brána
Slavnostní otevření městských bran, stře-
dověký jarmark, historický průvod městem
www.muzeumtgm.cz

14. 5. — 15. 5.
rakovnická šedesátka
9. ročník dálkového pochodu
www.r60.cz

22. 7. — 24. 7.
rakovnické cyklování
13. ročník cyklistického setkávání, soutěže-
ní a výletů propojených s bohatým kultur-
ním programem
www.knihovna-rakovnik.cz

27. 8.
PapůFest
3. ročník rodinného foodfestivalu
www.papufest.cz

rAkOVník

34 Památník Lidice – Tokajická 152,  Lidice,  (otevřeno celoročně)
www: lidice-memorial.cz, FB: lidicememorial

2. 6. 2022 — 31. 1. 2023 
50. ročník Mezinárodní dět-
ské výtvarné výstavy lidice

11. 6.
Děkovný koncert Pro lidice 
ÚH AČR, 4TENOŘI, Monika Absolonová, 
Dáša Zázvůrková, od 20:00 hod.

12. 6.
Pietní akt k 80. výročí 
vyhlazení obce lidice
od 10:00 hod.

V letošním roce si připomínáme 80. výročí 
tragických událostí, které postihly středo-
českou obec Lidice. S příběhem, který hlu-

PAMáTník lIDICE

boce zasáhl celý svět, se můžete seznámit 
při komentované prohlídce pietního území 
i prostřednictvím multimediální expozice 
muzea „… a nevinní byli vinni“. Během 
návštěvy se projdete Růžovým sadem míru 
a přátelství a zhlédnete Lidickou galerii 
s expozicí Remember Lidice skýtající sbírku 
umění 20. a 21. století. Nejen pro dětské 
návštěvníky je připravena Mezinárodní dět-
ská výtvarná výstava Lidice na téma „Muze-
um“ a pro všechny zájemce o architekturu 
Rodinný dům č. p. 116 s expozicí „Stavíme 
nové Lidice“ věnovanou poválečné výstav-
bě Lidic. Pro školy, pedagogy i veřejnost 
pořádáme v průběhu roku edukační pro-
gramy. Těšíme se na vaši návštěvu.



23. 4.
Den Země v Zahradě 
kladenského zámku

kLadenský ZáMek PLný ZáŽiTkŮ

Středočeské město Kladno může být 
místem pro ideální rodinný výlet. Jednou 
z nejstarších staveb města je bývalá stře-
dověká tvrz přestavěná na barokní zámek. 
Ten je dnes umělecko-historickou památ-
kou a kulturní institucí, kde si každý najde 
něco zajímavého. 
Do historie Kladna a Kladenského zámku 
Vás přenese zejména procházka prvním 

O významných milnících Kladna se dozví-
te z výtvarně ztvárněné Časové osy s daty 
důležitých událostí kladenské historie 
a odkazy na dřívější držitele města. S kla-
denským znakem jsou zde vyobrazeny 
erby Kladenských z Kladna, Žďárských ze 
Žďáru, Anny Marie Františky vévodkyně 
Toskánské a benediktinského kláštera 
v Břevnově. Náhrobky některých z nich je 
možné spatřit v přízemí zámku, kam byly 
přeneseny z původního kostela.
V Galerii lze navštívit některou ze zají-
mavých krátkodobých výtvarných výstav 
a  příležitostné koncerty vážné hudby. 

Také pravidelně se obměňující fotografic-
kou výstavu v Kabinetu fotografie, jehož 
kurátorem je světově známý fotograf Jiří 
Hanke. Nově zde přibyla stálá expozice 
respektovaných kladenských výtvarníků, 
která propojuje současné vizuální umě-
ní s  takovými významnými osobnostmi 
města jako jsou Ludvika Smrčková, Cyril 
Bouda, Karel Souček a další.
Další stálá expozice mapuje celoživotní 
dílo kladenského rodáka Zdeňka Milera, 
autora známého Krtečka. K vidění jsou 
originály skic, černobílá filmová prvoti-
na inspirovaná Kladnem a výtvarníkův 
autentický ateliér. Velký prostor je zde vě-
nován Krtečkovi, malí návštěvníci se zde 
mohou ponořit do Krtečkova světa v mile 
zpracované herně, v pohádkách se setkat 
s jeho kamarády a dozvědět se, proč se 
vlastně autor pro zvířátko krtka pro svou 
animovanou postavičku rozhodl a jak Kr-
teček vznikl. 

31. 3. — 15. 5. 
PhotoOrbis dětem II.
charitativní výstava

3. 3. — 29. 5. 
Jaroslav Beneš 
fotografická výstava

Více na www.kladenskyzamek.cz 

oChuTnávka Z GaLerie a kaBineTu  
FoToGraFie kLadenského ZáMku:

zámeckým poschodím, kde můžete na-
vštívit cennou oválnou opatskou kapli 
sv. Vavřince, vzniklou po radikální pře-
stavbě původní tvrze. Její interiér patří 
k nejvýznamnějším v regionu, neboť 
fresky vznikly ruku v ruce s rozsáhlou vý-
zdobou břevnovského kláštera na přání 
jeho opata. Benediktinům totiž v tu dobu 
patřilo kladenské panství a tehdejší at-
mosféru si můžete užít také v Pracovně 
břevnovského opata s dobovým vybave-
ním ze stejného období. 

klADEnSký 
ZáMEk 



35 kladenský zámek — Zádušní 1,  kladno
www. kladenskyzamek.cz, FB: kladenskyzamek

A protože dle legendy na Kladensku 
našel uhlí zase krtek, po schodech do zá-
meckého sklepení se můžete vydat zpět 
do kladenské hornické historie během 
návštěvy interaktivní expozice Důlní što-
la. Kladno bude navždy spjato s  těžbou 
černého uhlí a zde mohou malí i velcí 
zažít, jak to vlastně s dolováním na Kla-
densku bylo.
Zahrada Kladenského zámku kombinuje 

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 kul-
turní památkou a jsou součástí architek-
tonicky významného Sídliště architekta 
Havlíčka. V prvním z věžových domů se 

v suterénu navštívíte vybavený kryt civilní 
obrany a na závěr prohlídky vás ze střešní 
terasy čeká mimořádný výhled do české 
kotliny, protože se ocitnete na jednom 
z nejvýše položených bodů v okolí. Ani 
okolí věžáků by nemělo uniknout vaší 
pozornosti. Sídliště patří k nejcennějším 
urbanistickým celkům v celé republice 
a během procházky můžete žasnout nad 
funkčním rozvržením a vzhledem domů 
a objevovat jejich uměleckou výzdobu 
v podobě kupříkladu domovních zname-
ní od význačných sochařů své doby.

K návštěvě Muzea je třeba předchozí 
rezervace. Více o Muzeu věžáků na: 
www.muzeumvezaku.cz

35 Muzeum věžáků kladno / i. věžový dům — vítězná 2955, kladno
www.muzeumvezaku.cz, FB: muzeumvezaku

moderní prvky, výsadbu a sochařskou 
výzdobu s historickým kontextem původ-
ní zahrady. Někdejší studnu například 
připomíná kamenná koule s přetékající 
vodou a sanktuárium bylo zachováno 
z  původního kostela Nanebevzetí Panny 
Marie. Od roku 2001 je součástí zahrady 
také Medvědárium s rozlehlým výběhem 
a bazénem, ve kterém našly domov dvě 
medvědice, Marta a Míša. 

nachází Muzeum věžáků, nabízející 
zajímavé expozice zasazené do žijícího 
domu, zaměřené právě na kladenské 
věžáky, urbanizmus a atmosféru pade-
sátých let minulého století. Prohlédnete 
si vzorový byt, účelné společné prostory, 

MuZEuM 
VěŽáků klADnO



SlAný

OkOŘ

delní a hudební vystoupení a jiné. V obci 
Okoř je též louka, která je za vhodného po-
časí ideálním místem pro rodinný piknik 
s podmanivou atmosférou s výhledem na 
hrad. Celé okolí obklopuje chráněná oblast 
Přírodní park Okolí Okoře a Budče jenž se 
rozkládá na území obcí a osad Hole, Svrky-
ně, Noutonice, Okoř, Číčovice, Středokluky, 
Dřetovice, Zákolany, Holubice a další. 
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 Kopaninu, Tucho-
měřice, Malé a Velké Číčovice do Okoře. 
Délka trasy je cca 12,5 km. 

36 obecní úřad okoř — okoř č.p. 13
www.obecokor.cz

Obec Okoř se nachází v severozápadní 
části okresu Praha-západ a je snadno do-
stupná městskou integrovanou dopravou. 
Naleznete v ní dostatek možností k rela-
xaci a  občerstvení a je dobrým výchozím 
bodem pro procházky po okolí a to jak 
v  letním tak zimním období. Nezpochyb-
nitelnou dominantou obce je zřícenina 
Hradu Okoř, ke které vede cesta podél Zá-
kolanského potoka. První písemná zmínka 
pochází ze 14. století, nicméně dle archeo-
logických výzkumů byl hrad vystavěn již 
dříve. V letních měsících je zde pořádáno 
mnoho akcí: hudební festivaly, akce pro 
rodiny s dětmi, šermířské souboje, diva-

37 infocentrum Pod velvarskou branou — velvarská 136/1, slaný
www.infoslany.cz

21. 5.  |  od 10.00 hod.
Husitské slavnosti
Husitské slavnosti započnou historickým 
průvodem centrem královského města 
Slaný. Čeká na vás velkolepý jarmark 
s  bohatým programem pro velké i malé, 
pohoštění, zábavné hry, hudební skupiny 
a dokonce i rytířské klání. 

11. 6.  |  od 13.00 hod.
Slavnostní otevření 
kumpánovy zahrady
Zahrada u vily továrníka F. Přibyla u bývalé 
přádelny Benar prošla rozsáhlou revitalizací. 
Vstup z ulice K. H. Borovského.

27. 8.  |  od 9.00 hod.
Staročeský jarmark v Třebízi
Tradiční Staročeský jarmark v prostředí 
malebných statků památkové rezervace na-
bídne ukázky řemesel a rukodělných prací. 
Chybět nebude hudební vystoupení, občer-
stvení a zábava pro děti.

Tajemství hanebné zrady 
aneb Bořek na stopě 
podlého ničemy
Celoroční interaktivní historicko – detektiv-
ní hra pro rodiče s dětmi. Zábavnou a neo-
třelou formou představí památky a historii 
města. Všechny úspěšné luštitele čeká na 
konci odměna. Více na www.infoslany.cz
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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

reklama

Za laskavé podpory zúčastněných subjektů vydala v roce 2022 fi rma ADJUST ART, spol. s r.o.
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

KDE SE NEBUDETE 
NUDIT!

38
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KDE SE NEBUDETE 
NUDIT!
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                        VÍCE INFORMACÍ 
o pořádaných kulturních akcích 

a programy jednotlivých 
subjektů naleznete na www.naladtestc.cz  

a na facebooku
www.facebook.com/naladtestc/
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