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

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

25. 10.  |  od 19.00 hod.
Hadry, kosti, kůže
představení Švandova divadla
MKD / www.mekuc.cz

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

MĚLNÍK

27. 11.  |  od 16 hod.
Adventní varhanní koncert
chrám sv. Petra a Pavla
www.melnik.cz

3. a 10. 12., 17.— 18. 12.
Vánoční trhy
od 8.00 hod., náměstí Míru
www.trhymelnik.cz

MěLník, MěsTo vína i kuLTury
Mělník je vyhlášený svým historickým cen-
trem, vinařstvím a úchvatným pohledem 
na soutok našich dvou největších řek, Labe 
a Vltavy. Jeho bohatá historie se otiskla do 
velkého množství pozoruhodných památek.

2 Turistická oblast Mělnicko-kokořínsko
www.melnicko-kokorinsko.cz

MĚLNicKo 
A KoKořÍNsKo

8. 10.  |  10.00 — 18.00 hod.
ochutnej Evropu
Poznejte evropské kuchyně a jejich delika-
tesy. Během jednoho dne ochutnáte vše, 
co gastronomie jednotlivých států nabízí. 
Zabaví se i ti nejmenší návštěvníci, na kte-
ré tu čeká bohatý doprovodný program.
Mělník, náměstí Míru

11. 11.
Průvod sv. Martina
přehlídka svatomartinských 
a mladých vín
náměstí Míru, Mělník
www.melnickykost.cz

18. 11. — 8. 1. 2023
Historické betlémy, 
ozdoby a dárky
výstava, Regionální muzeum Mělník
www.muzeum-melnik.cz

3. 12.  |  9.00 — 17.00 hod.
Předvánoční 
řemeslnický jarmark
řemesla, předvádění, dílničky
Regionální muzeum Mělník

                        VÍCE INFORMACÍ 
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



3 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. 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 
svatý 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.

PoutNÍ MÍsto 
stArá BoLEsLAV

Informační a kulturní centrum Stará
Boleslav zajišťuje provoz Poutního místa, 
prohlídky kostelů a kulturní akce.
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.)

10. 9.  |  17.00 hod.
svatováclavský cyklus 
- Karel Škréta a jeho inspirace
Svatováclavským cyklem nás provede  
doc. Michal Šroněk, historik umění.
bazilika svatého Václava

11. 9.  |  18.00 hod.
Varhany pro Ludmilu
koncert, bazilika Nanebevzetí Panny Marie

27. 9. — 28. 9.
NároDNÍ sVAtoVácLAVsKá 
PouŤ 2022

30. 9.  |  20.00 hod.
Varhany pro Václava 
koncert, bazilika svatého Václava

28. 10.  |  21.00 hod.
Noční sváteční prohlídka 
baziliky svatého Václava

Bazilika Nanebevzetí Panny 
Marie ve staré Boleslavi 
stojí na místě, kde podle legendy po smrti 
knížete Václava ukryl jeho služebník Podi-
ven reliéf Panny Marie s dítětem, od roku 
1609 nazývaný Palladium země české. 
Stavba monumentálního poutního chrá-
mu 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 Madony, vy-
tepaný z tzv. korintské mědi. Podle legendy 
jej do Čech přinesl sv. Metoděj a daroval jej 
kněžně Ludmile ke křtu. Po smrti sv. Ludmi-
ly zdědil reliéf kníže Václav, který jej nosil 
neustále při sobě. V roce 1609 byl marián-
ský reliéf prohlášen Palladiem, tedy zášti-
tou české země, a je mu připisována zvlášt-
ní ochranná moc nad českými zeměmi.

MuzEuM 
MLADoBoLEsLAVsKA

Vydejte se branou minulosti s Muzeem 
Mladoboleslavska na pěti jeho pracovi-
štích. 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.

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 Smeta-
ny 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.

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

11. 10. — 15. 1. 2023
Petr Modlitba 
- obrazy z pravěku
Výstava, Mladoboleslavský hrad

17. 10. 
Mezinárodní den archeologie
Mladoboleslavský hrad

27. 10. — 31. 12. 2023
Dary lesů, luk a bažin
Výstava, Mladoboleslavský hrad

27. 11. 
Advent na faře
Adventní koncert a živý betlém 
na faře v Dolní Krupé

5. 12. — 31. 12. 
Vánoce na hradě
Vánoční atmosféra s tradičními zvyky 
v areálu mladoboleslavského hradu

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 dozvíte právě na faře ve stálé expozici 
věnované minulosti regionu na českoně-
meckém 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. 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.

Na mladoboleslavském hradě navštivte 
expozice a výstavy věnované zejména 
zajímavostem z minulosti celého kraje, 
pracovnu Václava Klementa a také hravé 
a inspirující prostředí hradního nádvoří. 
Letecké muzeum Metoděje Vlacha sídlí 



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

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

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.

MLADá 
BoLEsLAV

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-
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 –12.00 a13.00 –16.00 hod.

GALEriE PoD VĚžÍ  
V MLADé BoLEsLAVi

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 

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

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

10. 9.  |  10.00 — 17.00 hod.
Festival kávy, čaje, čokolády
Dům kultury MB

15. — 17. 9.  |  9.00 — 19.00 hod.
oldtimer rally
Mladá Boleslav

17. 9.  |  9.00 — 19.00 hod.
středověký jarmark
Staroměstské nám. MB

20. 9.  |  18.00 hod.
Koncert 50 KD 
(Olympic a M. Hrůza s kapelou)
Dům kultury MB

21. 9.  |  16.00 — 18.00 hod.
Den seniorů 
(M. Voborníková a P. Novák)
Dům kultury MB

28. 9.  |  10.00 — 16.00 hod.
svatováclavská jízda 
přehlídka historických vozidel
Fotbalový stadion MB

3. 10.  |  20.00 hod.
Partička
Dům kultury MB

12. 10.  |  19.00 hod.
Podzimní folkparáda - Báry
Dům kultury MB

28. 10.  |  9.00 — 20.00 hod.
Pojizerský pohár
taneční soutěž  |  Dům kultury MB

31. 10.  |  14.00 — 20.00 hod.
Halloween 
(dlabání dýní, strašidelná stezka, straši-
delná show)  |  Templ, Sbor

9. 11.  |  19.00 hod.
Folkparáda - Neřež
Dům kultury MB

19. 11.  |  14.00 — 22.00 hod.
slavnosti vína
Dům kultury MB

27. 11.- 31. 12. | 16.00 - 20.00 hod.
Vánoční trhy na Výstavišti
Park Výstaviště MB

27. 11.  |  17.00 hod.
rozsvěcení vánočního stromu
Staroměstské nám. MB

3. 12.  |  19.00 hod.
Koncert Komunál
Dům kultury MB

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

7. 12.  |  18.00 hod.
Vánoční koncert Podnikového 
dechového orchestru
Dům kultury MB

10. 12.  |  10.00 — 16.00 hod.
Vánoční trhy
Českobratrské nám. MB

14. 12.  |  18.00 hod.
Jaroslav svěcený koncert
Sbor českých bratří MB

14. 12.  |  19.00 hod.
Folkparáda - Šanclová 
a Jíšová
Dům kultury MB



6 TiC Lysá nad Labem – Husovo náměstí 23
www.pruhpolabi.com, www.mestolysa.cz

Lysá 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, 
hrabětem Františkem Antonínem Špor-
kem. Úpravou zdejší zámecké zahrady 
se intenzivně zabýval v roce 1733, kdy 

objednal soubor soch. Zámecký park se 
sochami žáků Braunovy školy je srovna-
telný s řadami alegorií v  Kuksu. Lyský 
cyklus dvanácti měsíců, ročních období, 
Dne a Noci, přírodních živlů a  světadílů 
nemá ve světovém sochařství obdoby. 
Zatímco se budou dospělí kochat krásami 
kamenného díla, děti se zatím mohou 
vydovádět mezi labyrintem a bludištěm. 
Z francouzské části zámeckého parku se 
procházkou dostanete do anglické části, 
kde Vás překvapí další zajímavosti. V Blud-
nici (anglická část) naleznete houboviště, 
broukoviště a včeloviště. Jedná se o dře-
věné prvky, které jsou citlivě zakompo-
novány do zámeckého parku. Houboviště 
a  včeloviště 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 vé-
vodí barokní radnice z roku 1747 a kostel 
sv. Jana Křtitele z první poloviny 18.  sto-
letí. Krása barokních památek se dnes 
snoubí s  ruchem moderního města a  vý-
stavnictvím. Další zajímavostí je i dostiho-
vé 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 pří-
rodních pozoruhodností této části našeho 
okolí. Velmi výhodné železniční a silniční 
spojení umožňuje „lysákům” udržovat si 
bezprostřední styk s kulturními a  hospo-
dářskými vlivy blízké Prahy. 

10. 9.  |  od 15.30 hod.
Lysá zářÍ
hudební festival
zámecký park

16. 9. — 18. 9.  |  od 9.00 hod.
Kulturní dědictví uNEsco 
Polska
výstava obrazů
Výstaviště Lysá nad Labem, Husovo 
náměstí

16. 9. — 8. 10.
česká stopa Polská
venkovní výstava obrazů
náměstí Bedřicha Hrozného

17. 9. — 6. 10.
s láskou Vincent
výstava obrazů
po+st 14.00 – 18.00 hod.  
út+čt+pá 8.00 – 12.00 hod. 
so 10.00 – 16.00 hod.
konferenční sál radnice

24. 9.  |  od 19.00 hod.
Koncert kapely Lety mimo 
a kapely Davida Kollera
zámecký park

26. 11.  |  od 13.00 hod.
Přivítání adventu 
na Husově náměstí

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

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 
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 

PoLABsKé 
MuzEuM



8 Město kolín — www.kolinzije.cz
www.facebook.com/Mukolin, www.kutnohorskokolinsko.cz

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 období. 
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 stará 
farní škola s interaktivní moderní expozicí, 
která se věnuje událostem z historie měs-
ta a jeho slavným osobnostem. Františka 
Kmocha zná téměř každý. Víte ale, že z Ko-
lína pocházel i slavný pierot a zakladatel 
moderní pantomimy Jean-Gaspard Debu-
rau, miláček Paříže? Do této staré farní ško-
ly chodil třeba i ďábelský rybníkář Jakub 
Krčín, pomocí hologramu a videomappin-
gu se přenesete k  jihočeským rybníkům. 
Do svého ateliéru vás pozve Josef Sudek. 
Neváhejte a pozvání přijměte. Otevřeno je 
celoročně, vstup do venkovních expozic je 
zdarma. Návštěva unikátního Bartoloměj-
ského návrší rozhodně stojí za to! 

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

KoLÍN

BArtoLoMĚJsKé 
NáVrŠÍ V KoLÍNĚ

8

27. 11.
rozsvícení vánočního stromu
Karlovo náměstí, Kolín

4. 12., 11. 12. a 18. 12.
Nedělní adventní zastavení  
u vánočního stromu
Karlovo náměstí, Kolín

jména Bartolomějské návrší, kde na vás 
dýchne atmosféra naší slavné minulosti 
a  poetická nálada historického zákoutí 
Kolína. Za pozornost stojí také neorene-
sanční radnice na Karlově náměstí a Jeru-
zalém na Labi – kolínský židovský klenot. 
Synagoga v bývalém židovském ghettu je 
jedna z nejstarších a nejcennějších syna-
gog 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.

9 TiC MniCHoviCe — Masarykovo nám. 83, Mnichovice
www.mnichovice.cz

MNicHoVicE

Šibeniční VrcH
Po stopách kocoura Mikeše
V prosinci 2021 byla vnukem Josefa Lady 
a  iniciátorem a velkým patriotem Janem 
Zenklem slavnostně odhalena socha kocou-
ra Mikeše. Dřevěná socha měřící 233  cm 
stojí v areálu Šibeničního vrchu v Mnicho-
vicích, přes který vede slavná Mikešova 
cesta z  Hrusic do Mukařova i tradiční po-
chod Po stopách kocoura Mikeše, jež se-
pořádá každý rok v září. V tomto měsíci se 
v  Mnichovicích pořádá i Mariánská pouť, 
kterou pravidelně navštěvoval kocour Mi-
keš, podle povídek od Josefa Lady. 
V zimní sezoně potěší malé i velké možnost 
lyžování a bobování na Šibeničním vrchu.

5. 2. 2023
Hromnice 
na Šibeničním vrchu
Tradiční dětský karneval na lyžích a snow-
boardech, pořádaný uprostřed zimy, 
jehož pánem je Krakonošův bratranec 
Hromnich. Můžete se těšit na soutěže 
pro malé i velké děti.

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

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 ležáckého tanku a na 
závěr prohlídky se pozdravíte s živým mas-
kotem pivovaru – kozlíkem Oldou. Prohlíd-
ky je možné absolvovat v průběhu celého 
roku! Neváhejte 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 naučí-
te 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.

ALKOHOL ZA VOLANT NEPATŘÍ
napivosrozumem.cz



12 Turistické informační centrum — komenského náměstí 177, votice
www.mkcvotice.cz, FB: MkC votice

27. 9.  |  od 18.00 hod.
svatováclavský koncert
koncert, kostel sv. Václava

28. 9.  |  od 10.00 hod.
svatováclavské slavnosti
tradiční městské slavnosti, Komenského 
náměstí

25. 11.  |  od 14.00 hod.
rozsvícení vánočního stromu
vánoční trhy, Komenského náměstí

17. 12.  |  od 15.00 hod.
Půjdem spolu do Betléma
divadlo pro děti, kinosál, Husova 382

VoticE

12 klášter sv. Františka z assisi  —  klášterní 1, votice,  
www.klaster-votice.cz, FB: klášter votice

KLáŠtEr 
sV. FrANtiŠKA  

z Assisi

V bývalém františkánském klášteře, jehož 
historie sahá až do roku 1627, můžete na-

28. 9.  |  od 13.00 hod.
svatováclavské slavnosti 
v klášterní zahradě
hry, soutěže, divadlo pro děti, klášter

24. 9.— 20. 11.
Karel Franta obrazy 
a ilustrace
výstava, klášter sv. Františka

1. 12.— 31. 12.
Vánoční výstava betlémů 
a výrobků místních tvůrců
výstava, klášter sv. Františka

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. 

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

Muzeum Podblanicka Benešov – Malé náměstí 74, Benešov
www.muzeumpodblanicka.cz, FB: Muzeum-Podblanicka-p-o-11

záMEK VLAŠiM 

8. 9. — 9. 10. 
svět očima vlašimského 
fotoklubu
výstava, Zámek 1

13. 10. — 17. 11.
Jan Dvořák — obrazy
výstava, Zámek 1

26. 11. — 30. 12.
Evropské Vánoce
vánoční výstava, Zámek 1

15. 12.  |  od 19.00 hod.
Markéta Fassati a hosté
vánoční koncert, Zámek 1

Secesní dům čp. 74 vznikl na místě býva-
lého přízemního domu holiče Jaroslava 
Šína. Jako dvoupatrový s podkrovním pro-

Zámek Vlašim nabídne návštěvníkům ně-
kolik úrovní prohlídek, jako je zážitková 
prohlídka vyhlídkové věže nebo tajemné-
ho zámeckého sklepení. Poté vzdělávací 
a vizuální prohlídky muzejních expozic 
a zámeckých interiérů. Západní křídlo na-
bízí také dobově zařízené salony s expozi-
cí Auerspergové, tento rod vlastnil zámek 
v letech 1744—1945. V severním křídle 
vám expozice S přesnou muškou přiblí-
ží vývoj palných zbraní a střeliva, také 
zajímavou historii firmy Sellier a Bellot. 
Zámecká kaple sv. Vincence je vybavena 
barokním oltářem a renesančními štuky 
s freskami z pozdějšího období. 
Otevřeno březen až prosinec. 

MuzEuM 
PoDBLANicKA 

BENEŠoV

15. — 27. 10.
Bronzové artefakty 
z Benešovska
prezentace nálezu, Malé náměstí 74

Do 6. 11.
Benešov, the best of
výstava, Malé náměstí 74

16. 11. — 30. 12.
zimní radosti
vánoční výstava, Malé náměstí 74

storem ho postavila v letech 1904 – 1905 
Okresní hospodářská záložna v Benešově 
podle projektu místního stavitele Marce-
la Dusila. Fasádě s bohatými rostlinnými 
vzory dominuje reliéf znaku Českého krá-
lovství a průčelí vrcholí plastikami dvou 
světlonošek. V domě mělo kanceláře také 
okresní zastupitelstvo, které zasedalo 
v  dnešní Šímově síni. Okresní muzeum 
působilo v přízemí již v letech 1950 – 1962 
a  vrátilo se s rokem 1992, kdy v prvním 
patře zpřístupnilo expozici o historii Be-
nešova a okolí. V roce 2002 pak přidalo 
v druhém patře domu expozici Náš pluk, 
věnovanou historii benešovské vojenské 
posádky.  Otevřeno březen až prosinec.

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. Václa-
va. Vystoupat můžete na jeho věž Václavku, 
odkud se nabízí krásný výhled. V bývalém 
klášteře sv. Františka z Assisi můžete na-
vštívit rozmanité expozice, které zaujmou 
dospělé i děti. Na jeho rajském dvoře se 
každý rok koná cyklus divadelních pře-
stavení Pohádkové léto. Poblíž kláštera se 
nachází věrná kopie Božího hrobu. Naučná 
stezka Za tajemnými pověstmi Voticka a cy-
klotrasy Votické kopretiny vás zavedou na 
nejzajímavější místa v okolí. 
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14 infocentrum / Městské muzeum a Galerie Ludvíka kuby
kavárna v koleji — v koleji 1, Březnice, www.kulturabreznice.cz

BřEzNicE

30. 9.  |  od 19.00 hod.
BENNEWitzoVo KVArtEto
synagoga

29. 10  |  od 19.00 hod.
JosEF suK trio 
reprezentační sál radnice

27. 11.
ADVENt
tradiční zahájení adventu

16. 12.  |  od 19.00 hod.
Vánoční koncert 
BiG BANDu Příbram
kulturní dům

18. 2. 2023
MAsoPust
masopustní veselice na náměstí

kavárna v koLeJi
Zveme vás do příjemného prostředí 
bývalé jezuitské koleje na šálek dobré 
kávy. Připravujeme pro vás kávu produ-
kovanou pod značkou BRDSKÁ KÁVA.

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

BystřicE

6. 10., 13. 10., 20. 10., 
a 27. 10. 
Divadelní festival 
Ludvíka Němce
15. ročník festivalu ochotnických divadel-
ních souborů navazuje na dlouhou tradici 
divadelnictví v Bystřici.

26. 11.
rozsvícení 
vánočního stromu
Tradiční setkání při dobrém jídle a pití 
doplněné hudebním vystoupením a  slav-
nostním rozsvícením stromu na Ješutově 
náměstí.

27. 11., 11. 11., 4. 11. a 18. 12.
série adventních koncertů
O adventních nedělích proběhnout v kos-
tele sv. Šimona a Judy v Bystřici tradiční 
koncerty.

Bystřice je městem loutkového divadla, 
každý měsíc je na programu odpolední di-
vadelní představení pro malé diváky. V le-
tošním roce proběhne již 30. ročník Dnů 
loutkového divadla, kdy malí i velcí diváci 
budou mít možnost v průběhu podzimu 
navštívit mnohá představení.

Loutkové divadlo

15 Památník karla Čapka – stará Huť 120, stará Huť u dobříše
www.capek-strz.cz, FB: PamatnikkarlaCapka, iG: pamatnikkarlacapka

PAMátNÍK 
KArLA čAPKA 

Romantický areál z 19. století, na samotě 
u lesa pod hrází rybníka a na břehu potoka 
si jistě zamilujete – stejně jako Karel Čapek, 
světoznámý spisovatel, dramatik a novinář, 
ikona demokratické první republiky. Čapko-
vo bývalé letní sídlo nabízí zajímavé expo-
zice věnované také jeho ženě Olze Schein-

pflugové a blízkému příteli Ferdinandu 
Peroutkovi. Od 24. září 2022 do konce 
března 2023 je navíc k vidění nová výstava 
Úspěch se neodpouští o nevybíravých úto-
cích různých osobností i anonymů na Karla 
Čapka. Původní prvorepubliková garáž 
přibližuje historii místních hutí a  hamrů. 
Na našem webu rozhodně vyzkoušejte 
virtuální prohlídku domu i  zahrady, odra-
zový můstek k mnohem intenzivnějším 
zážitkům z osobní návštěvy! Nabízíme také 
zajímavé knižní publikace, stylové látkové 
tašky a milé drobnosti – možná u nás vy-
berete pěkné dárky pro své blízké. Ceny 
mírné, obsluha vzorná a zdarma parkování 
jen 400 m od Památníku! 

24. 9.— 31. 3.
Úspěch se neodpouští 
Nová výstava o útocích známých 
i anonymních nepřátel K. Čapka

10. 12.
Vánoční koncert na strži
Skupina GUTTA

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

sLANý

1. 10.  |  od 10.00 hod.
slaný na talíři
Street food festival se bude ve Slaném 
konat již po čtvrté. Přivítáme opět kuchař-
ské mistry z různých koutů světa. Některé 
již znáte, jiní přijedou poprvé. Budete mít 
jedinečnou možnost ochutnat tradiční ná-
rodní kuchyně i exotických zemí. Hudební 
doprovod zajistí kapela Tam Tam Batucada 
a chybět samozřejmě nebudou ani gastro 
soutěže a zábava pro děti. Tento kulinářský 
zážitek si zcela jistě nenechte ujít.

8. 10.  |  od 14.00 hod.
Moderní architektura  
ve slaném

Novou vycházku do své Turistické sezóny 
připravilo slánské Infocentrum Pod Velvar-
skou branou ke Dni architektury. Dozvíte 
se více o významných stavbách i souborech 
staveb, které vyrostly ve Slaném v prvních 
desetiletích dvacátého století. Představíme 
vám slavné architekty i stavitelské rodiny 
působící ve Slaném v této době. Na závěr 
vycházky můžete nahlédnout do interiéru 
jednoho z pozoruhodných funkcionalistic-
kých domů ve Slaném - Husova domu. 

18. 11. — 20. 11.
55. slánské jazzové dny
Městské centrum Grand,
Kaple Zasnoubení Panny Marie



18 Lešetice 52
www.muzeum-pribram.cz, FB:HornickemuzeumPribram

18 Hornické muzeum — nám Hynka kličky 293, Příbram vi
www.muzeum-pribram.cz, FB: HornickemuzeumPribram

HorNicKé 
MuzEuM 
PřÍBrAM

Památník Vojna Lešetice, autenticky docho-
vaný vězeňský areál, je svého druhu ojedi-
nělý ve střední Evropě. Tento původně za-
jatecký tábor pro německé válečné zajatce 
z let 1947–1949, situovaný mezi bývalými 
uranovými šachtami Vojna č. 1 a Vojna č. 2, 
sloužil v období 1949–1951 jako tábor nu-
cených prací a následně do roku 1961 jako 
vězeňské zařízení pro politické odpůrce ko-

munistického režimu. V současnosti je Pa-
mátník Vojna pobočkou Hornického muzea 
Příbram. Expozice seznamují s perzekucí po 
únoru 1948, protikomunistickým odporem 
a  přibližují dějiny uranového hornictví. 
Součástí areálu je rovněž funkční důlní 
železnice, geopark a  Galerie Orbis pictus: 
Europa, v níž svá díla prezentují současní 
výtvarní umělci z  ČR i ze zahraničí.

PAMátNÍK 
VoJNA LEŠEticE

16. 10. 
Koncert sborů 
Arytmie Praha a Gambale
Hornický skanzen Březové Hory

28. 10. 
Havířské šprýmování
Hornický skanzen Březové Hory 

22. 11. — 18. 12. 
Výstava betlémů 
Muzeum zlata Nový Knín

5. 12. — 16. 12. 
Vánoce v hornickém domku 
Hornický skanzen Březové Hory

5. 12. — 16. 12. 
Štědrovečerní šichta 
v Prokopské štole
Hornický skanzen Březové Hory

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

Národní kulturní památka Hornické mu-
zeum Příbram, příspěvková organizace 
Středočeského kraje, patří k největším 
hornickým muzeím v ČR i v Evropě. Expo-
zice umístěné v originálních provozních 
a správních budovách přibližují bohatou 
historii zdejší báňské činnosti. Muzeum 
nabízí prohlídku několika kilometrů pod-
zemí zdejších 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 rekonstrukcí a zatím není přístup-
ný veřejnosti. V muzeu a jeho pobočkách 
se každoročně odehrávají kulturní i vzdělá-
vací programy oblíbené jak dospělými, tak 
dětskými návštěvníky. Kompletní program 
a aktuální návštěvní dobu najdete na inter-
netových stránkách muzea.

PřÍBrAM
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Zdařbůh! Přijměte pozvání do Příbrami. 
Poznáte hornickou minulost v blízkosti 
pekla, nebeskou Svatou Horu i nekoneč-
ný brdský ráj. svatou Horu lze bez nad-
sázky označit za nebeské místo, dokládá 
to přes 4000 zázraků. Návrší nad Příbramí 
s poutním areálem je skvostem raného 
baroka a jedním z nejvýznamnějších 
poutních míst v Evropě. Chloubu chrámu 
představuje hlavní oltář a Svatohorské 
poutní muzeum mapující historii tohoto 

1. 10. 
Běh města Příbrami

4. 10. 
za stromy na Březové Hory
komentovaná vycházka

15. 10. 
Hornické pohádky 
Důl Anna

16. 10.  |  od 18.00 hod.
Koncert sborů Arytmie 
Praha a Gambale
Důl Vojtěch

28. 10. 
Havířské šprýmování
Ševčinský důl

11. 11. 
svatomartinská vína 
na Nováku

27. 11. 
zahájení adventu 
nám. T. G. Masaryka

2. 12. 
Pekelně čertovský Novák

4. 12.  |  od 16.00 hod.
Mikulášská show  
Kino

10.— 11. 12. 
Vánoce v Hornickém domku 
a Štědrovečerní šichta 
v Prokopské štole

2. 12.—8. 1. 2023 
Výstava betlémů

11. 12.  |  10.00 — 17.00 hod. 
Vánoce v divadle 

25. 12., 26. 12. a 1. 1. 2023
zpívání u jesliček
Zpívání u jesliček za doprovodu varhan ve 
14.00 hodin v bazilice.

místa. V Hornickém muzeu Příbram 
čekejte pravý opak. Unikátní doly nejsou 
zas tak daleko od pekla, které odpradáv-
na sídlilo hluboko pod zemí. V muzeu si 
užijete jízdu hornickými vláčky, prohlídky 
štol nebo fárání důlním výtahem. Nedo-
tčený ráj v CHko Brdy láká k objevování 
pěšky i na kole. Tipy na výlety najdete  
na brdyapodbrdsko.cz.

V Příbrami a jejím okolí jsou i další místa, 
která byste neměli minout. Městská gale-
rie má stálou expozici díla rodáka a světově 
uznávaného fotografa Františka drtikola. 
Rekreační areál nový rybník nabízí atrak-
ce pro celou rodinu. Nedaleký Památník 
vojna Lešetice je jediným autenticky 
zachovaným komunistickým lágrem v Čes-
ku. S významnou hudební osobností se 
můžete seznámit v Památníku antonína 
dvořáka ve Vysoké u Příbrami.
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MNÍŠEK 
PoD BrDy

Barokní areál skalka
U Mníšku pod Brdy, na lesnatém brd-
ském hřebeni, se nachází unikátní místo 
– Barokní areál Skalka. Kostelík sv. Maří 
Magdalény, klášter, křížová cesta, pous-
tevna a genius loci tohoto místa přitahují 
zájem lidí z celého kraje.
Areál nechal koncem 17. století vybudo-
vat majitel mníšeckého panství Servác 
Ignác Engel z  Engelsflussu. Kostelík je 
zasvěcen sv. Maří Magdaleně a vzorem 
pro stavbu mu byla kaple v jeskyni La 
Sainte Baume v jižní Francii, kde světice 
podle legendy třicet let žila. Engel získal 
pro své plány slavného architekta Kryšto-
fa Dientzenhofera a vyslal ho na studijní 
cestu do Provence a ten inspiraci zhmot-
nil do podoby českého baroka. Současně 
s kostelem vznikal klášter a poustevna.  
I zde se nacházely skvosty barokního 
umění. Nejcennější skaleckou památkou 
byl nástropní obraz Sv. Maří Magdalena 
od Petra Brandla. Při poškození areálu 
Skalky poddolováním v 50. letech 20. sto-
letí byl obraz přenesen na plátno a umís-
těn v kostele sv. Václava v Mníšku. Dalším 
zajímavým dílem je Pieta sochaře Jana 
Brokoffa umístěná dosud v poustevně.

Po  roce 1762 spravoval Skalku řád fran-
tiškánů a ta se stala oblíbeným poutním 
místem. Byla duchovní zastávkou při 
pouti z Prahy na Svatou Horu v Příbrami, 
těšila se velké oblibě a stala se místem 
odpočinku a rozjímání. Od konce 19.  sto-
letí se Skalka stává též vyhledávaným tu-
ristickým cílem.
Nejhorším obdobím pro areál Skalka byla 
2. polovina 20. století, kdy důsledkem 
těžby železné rudy došlo k poškození 

Sezóna na Skalce (otevření kláštera a koste-
líka 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.

Kalendář akcí konaných na Skalce najdete 
na www.mnisek.cz

kostelíka natolik, že musel být svázán 
železnými obručemi. Povolení sejmutí 
střešní krytiny z kláštera v roce 1959 pak 
znamenalo rychlý zánik této budovy. Tím 
byl prakticky znemožněn přístup na Skal-
ku a ta postupně chátrala.
Po roce 1989 přešel barokní areál Skalka 
do vlastnictví Města Mníšek pod Brdy. Od 
té doby dochází k postupné rekonstrukci 
kostelíka, kláštera, poustevny a  14 kaplí 
křížové cesty. Právě rekonstruované kaple 
křížové cesty byly vyhlášeny Sdružením 

historických sídel Čech, Moravy a Slezska 
Památkou roku 2019. Autorem nové so-
chařské výzdoby je sochař Martin Mikula.
Barokní areál Skalka slouží v současné 
době ke konání svatebních obřadů, vý-
stav, koncertů a dalších kulturních akcí. 
Stal se tak opět místem, kde na vás, upro-
střed přírody, dýchne historie.

20 Městys karlštejn — karlštejn 185
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KArLŠtEJN

MĚstys KArLŠtEJN
Obec se původně jmenovala Budňany, 
podle dřevěných bud, které si postavili 
zedníci a řemeslníci budující hrad Karl-
štejn, který založil císař Karel IV. roku 1348 
a stala se součástí karlštejnského panství. 
Dnes má městys přibližně 850 obyvatel 
a  je rozdělen řekou Berounkou na dvě 
části spojené železobetonovým mostem 
z  roku 1997. Levá část s hradem je zamě-
řena na turistiku a pravá část je spíše oá-
zou klidu. Mezi nejcennější památky patří, 
kromě hradu Karlštejna, kostel sv. Palmá-
cia z roku 1351, barokní fara z roku 1725 
a socha sv. Šebestiána - ochránce hrnčířů, 
zahradníků a vojáků, z dílny sochaře Maty-
áše Bernarda Brauna z roku 1714. V rámci 
evropské družby má Karlštejn podepsané 
smlouvy o  přátelství a spolupráci s ital-
ským městem Montecarlo, francouzským 
městem Althen des Paluds a německým 
městem Mylau. 

HrAD KArLŠtEJN
Hrad nechal založit Karel IV. nejprve jako 
svou letní rezidenci a po získání koruno-
vačních klenotů římských císařů jeho účel 
změnil a Karlštejn se stal pokladnicí a mís-
tem uložení císařských korunovačních in-
signií. Pro ně byla zbudována překrásná 
Kaple sv. Kříže — zdobená zlatem, drahými 
kameny a  obrazy svatých z dílny mistra 
Theodorika — svojí výzdobou připomína-
jící Nebeský Jeruzalém. Dnešní podoba 
hradu je výsledkem tří rekonstrukcí, pře-
devším té poslední, kterou na konci 19. 
století vedl český architekt Josef Mocker 
a po jejímž skončení se hrad otevřel pro 

veřejnost. Karlštejn je dodnes centrem 
kulturního dění a každý rok si přichystá 
něco nového. Například je to možnost ná-
kupu vstupenek „on-line“, ale i posunutí 
otevírací doby a otevření hradu v červenci 
a srpnu i  v pondělí. Kromě odborných 
přednášek může veřejnost navštívit diva-
dla, koncerty a výstavy. Kulturní program 
naleznete na www.hrad-karlstejn.cz

turistiKA, sPort 
A VoLNý čAs
Lesy okolo městyse na levém břehu Be-
rounky jsou součástí přírodní rezervace 
Karlštejn, která vznikla v r. 1955. Rezerva-
ce je zpřístupněna sítí turistických stezek 
a zvláštní naučnou stezkou. Území obsa-
huje hojné zkameněliny mořské zvířeny 
a světoznámé jsou nálezy zkamenělých ži-
vočichů ve vápencích. Při výletech po oko-
lí Karlštejna je možné obdivovat smíšené 
lesy, vápencové útvary, krasové kaňony 
a rokle. Vyskytuje se zde také množství 
ohrožených druhů zvířat a rostlin, např. 
orchidejí. Řeka Berounka, protékající ma-
lebnou krajinou okolí Karlštejna, je cílem 
vodáků, kterým (a nejen jim) slouží k uby-
tování autokemp na břehu řeky. Kemp je 
plně vybaven pro karavany, stany a dispo-
nuje také 12 chatami. V blízkosti centrál-
ního parkoviště je k dispozici sportovní 
areál s hřištěm na kopanou a  odbíjenou 
a také kvalitní tenisové kurty.

GoLF rEsort KArLŠtEJN
Golf Resort Karlštejn nabízí mistrovské, 
27mi jamkové hřiště umístěné v překrás-
né krajině CHKO Český Kras, vzdálené 
pouhých 45 minut jízdy z Prahy. 



MuzEuM 
t. G. M. rAKoVNÍK
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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.

28. 6. 2022 — 25. 6. 2023
záhada zlatých šperků
Muzeum T. G. M. Rakovník zve na výstavu 
Záhada zlatých šperků s podtitulem Uni-
kátní nálezy královských klenotů z období 
stěhování národů ze středních Čech!
Jak vypadá zlatý poklad z temného úsvitu 
dějin? Čím se zdobili tehdejší vládci, čím 
demonstrovali svou moc a  bohatství? 
A   jaká byla úroveň tehdejších řemesl-
ných dílen? Odpověď přinese zcela mi-
mořádná výstava Muzea T. G. M. Rakovník, 
která je vyvrcholením téměř dvouletého 

zkoumání pokladu zlatých šperků nale-
zených v roce 2020 nedaleko Rakovníka, 
při němž se spojilo nevšední množství 
špičkových vědeckých institucí a labora-
toří z ČR i zahraničí. Od 28. června 2022 
máte příležitost se ve speciální expozici 
rakovnického muzea dozvědět vše o ná-
lezu samotném, ale i o jeho zkoumání 
a výsledcích série odborných analýz. Sou-
bor zlatých ozdob z Rakovnicka sestává 
z několika artefaktů výjimečné hodnoty. 
Prsten a masivní opasková přezka, vyro-
bené z téměř ryzího zlata a zdobené dra-
hokamy, pochází z 2. poloviny 5. století, 
tedy z neklidného období závěru pozdní 
antiky, v našem prostředí označovaného 
jako stěhování národů.

 Muzeum Alice G. Masarykové 
a českého červeného kříže
prezentuje osobnost Alice G. Masarykové 
a historii Červeného kříže včetně Českoslo-
venského červeného kříže.
V přízemí objektu je instalována rekon-
strukce bytu Alice G. Masarykové s auten-
tickým Aliciným nábytkem a rekonstrukci 
dobové čekárny pro marky s dětmi. 
V prvním patře se expozice věnuje přede-
vším historii světového Červeného kříže 
s  důrazem na období první světové války 
a válečných konfliktů vůbec. Prostor je zde 
ale situován tak, že se dá zároveň využít 
k  přednáškám a besedám či jako místo 
k setkávání.
Expozici doplňují interaktivní hry a videa.
Za Školou 200, 270 61 Lány
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PAMátNÍK 
LiDicE

V letošním roce si připomínáme 80. vý-
ročí tragických událostí, které postihly 
středočeskou obec Lidice.
S příběhem, který hluboce zasáhl celý 
svět, se můžete seznámit při komentova-
né prohlídce pietního území i prostřed-
nictvím multimediální expozice muzea 
„… a nevinní byli vinni“.
Během návštěvy se projdete Růžovým sa-
dem míru a přátelství a zhlédnete Lidic-
kou galerii s expozicí Remember Lidice 
skýtající sbírku umění 20. a 21. století.
Nejen pro dětské návštěvníky je připra-
vena Mezinárodní dětská výtvarná výsta-
va Lidice na téma „Muzeum“ a pro všech-
ny zájemce o architekturu Rodinný dům 
č. p. 116 s expozicí „Stavíme nové Lidice“ 
věnovanou poválečné výstavbě Lidic.
Pro školy, pedagogy i veřejnost pořádá-
me v průběhu roku edukační programy, 
odborné přednášky i řadu doprovodných 
kulturně-vzdělávacích akcí. 

2. 6. — 31. 1. 2023 
50. ročník Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice
Jubilejní 50. ročník Mezinárodní dětské 
výtvarné výstavy Lidice.
Lidická galerie

9. 6. — 31. 12.  
Příběh české vsi
Tato výstava je věnována památce obyva-
tel starých Lidic – 192 mužům, 60 ženám 
a 88 dětem, kteří se stali obětmi nacistic-
kého násilí. Ale také těm lidickým, kteří 
se po 2. světové válce vrátili domů a žili 
v nových Lidicích bez svých nejbližších až 
do konce svých dnů.
výstavní síň In Memoriam 

5. 9. — 31. 10. 
Mami, já nechci válku
Mimořádný polsko-ukrajinský projekt, 
který spojuje minulost a současnost a vy-
práví o hrůzách války dětskýma očima.
podloubí muzea Památníku Lidice

stáLé EXPozicE

A nevinní byli vinni...
Stálá expozice o lidické tragédii byla pod 
názvem A nevinní byli vinni… otevřena 
v roce 2006. Divákovi nabízí emotivní 
vstup do pohnuté historie, která postihla 
obec Lidice v době protektorátu Čechy 
a  Morava. Obrazy starých časů, které 
ožívají na stěnách labyrintu minulosti, 
vycházejí z  nejnovějších historických 
bádání. Přibližují druhou světovou válku 
i jednotlivé lidské osudy.
Muzeum

Lidická sbírka 
výtvarného umění
Vznik Lidické sbírky výtvarného umění 
těsně souvisí s poválečnou obnovou 
obce a následným každoročním připomí-
náním tragédie z roku 1942.
Lidická galerie

stavíme nové Lidice
Expozice výstavby nových Lidic, jejich 
architektury, bytové kultury a každoden-
ního života.
Rodinný dům č. p. 116

Těšíme se na vaši návštěvu.



kladenské panství a tehdejší atmosféru 
si můžete užít také v Pracovně břevnov-
ského opata s dobovým vybavením ze 
stejného období. 
S významnými milníky historie Kladna 
a bývalými držiteli města a panství se 
seznámíte na výtvarně ztvárněné Časo-
vé ose. S kladenským 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. 
Nově se o historii města dozvíte z histo-
rických tisků vyhotovených moderní me-
todou přímo na zdech zámku.
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.

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 

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

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.

se 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, 

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 
zámeckým poschodím, kde můžete na-
vštívit cennou oválnou opatskou kapli sv. 
Vavřince, vzniklou po radikální přestavbě 
původní tvrze. Její interiér patří k nej-
významnějším v regionu, neboť fresky 
vznikly ruku v ruce s rozsáhlou výzdobou 
břevnovského kláštera na přání jeho opa-
ta. Benediktinům totiž v tu dobu patřilo 

KLADENsKý 
záMEK 

MuzEuM 
VĚžáKů KLADNo

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

23
Muzeum věžáků kladno / i. věžový dům — vítězná 2955, kladno
www.muzeumvezaku.cz, FB: muzeumvezaku

30. 10.
Podzimní slavnost v zahradě 
Kladenského zámku

10. 12.
stříbrná sobota na zámku 
s postavami staročeského 
adventu a adventním trhem

oCHuTnávka Z GaLerie a kaBineTu  
FoToGraFie kLadenskéHo ZáMku:

8. 9. — 30. 10. 
10. kladenský salon 

3. 11. — 11. 12. 
Výstava Ak. mal. r. Kaiserové

15. 12. — 19. 2. 2023 
Pocta Válovkám

Více na www.kladenskyzamek.cz 

Další stálá expozice mapuje celoživotní 
dílo kladenského rodáka Zdeňka Milera, 
autora známého Krtečka. K vidění jsou 
originály skic, černobílá filmová prvotina 
inspirovaná Kladnem a výtvarníkův au-
tentický ateliér. Velký prostor je věnován 
Krtečkovi, malí návštěvníci se zde mohou 
ponořit do Krtečkova světa v mile zpracova-
né herně, v pohádkách se setkat s jeho ka-
marády a dozvědět se, proč se vlastně au-
tor pro zvířátko krtka pro svou animovanou 
postavičku rozhodl a jak Krteček vznikl. 



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

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.

15. 10. 
Mezinárodní den archeologie

26. 11. — 26. 2. 2023
Betlémy — živá tradice
Výstava Spolku českých betlémářů před-
staví betlémářské oblasti v Čechách a na 
Moravě a materiály používané pro výrobu 
betlémů. Návštěvníci se seznámí s historic-

záMEcKý ArEáL 
ctĚNicE

kými betlémy i se současnou tvorbou a po-
znají, jak vypadá betlemářův rok. 

ADVENtNÍ řEMEsLNé DÍLNy:
26. 11.  
české Vánoce s českou bižu-
terií /sklářské řemeslné dílny 
Jablonex  
3., 4., 10., 11., 17. a 18. 12. 
řezbářské dílny spolku 
českých betlemářů

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.

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

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. 

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-

www.ADJUSTART.CZ  
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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


