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BeROUNSKÉ VÝLeTY

cyklostezka
Po stopách
českých králů
Stezka nyní vede ze Žebráku a Točníku do Zdic a odtud podél Litavky
přes Králův Dvůr do Berouna.
Z Berouna vedou dále dvě trasy.
Jedna vede podél Berounky přes
Srbsko a Karlštejn do Třebaně.
Druhá vede přes Beroun do Nižbora.
V budoucnu by měla spojit všechny
hrady a zámky na Berounsku
s Berounem a Prahou.

bohemia centralis
je sdružení středočeských
měst beroun, Kladno,
Kralupy, rakovník, Slaný

Medvědárium

a obce tetín. Vzniklo v roce

Lesopark
Městská hora

1997 za účelem společné
podpory a propagace
regionálních turistických
příležitostí. Více o činnosti

beroun

sdružení se dozvíte na
www.bohemia-centralis.cz

POZVÁNKY DO BeROUNA
8. 6. | Muzejní noc
Na téma „100 let republiky“. Ve
spolupráci s Muzeem berounské
keramiky a Hvězdárnou Žebrák
(stanoviště s úkoly budou čekat
v obou muzeích, v Geoparku Barrandien i na Plzeňské bráně). Muzeum
Českého krasu, Muzeum berounské
keramiky, 18:00–22:00.

15. 6. | berounské hradby
Šapito k výročí 100 let republiky.
Pivní slavnosti s hudebním programem a jarmarkem na Husově
náměstí, divadla pro děti.

16. 6. | Promenáda bohéma
Přehlídka berounských umělců
na Náměstí J. Barranda. Muzeum
berounské keramiky - stavění keramických hradeb, točení na kruhu,
malování kukačkou.

23. 6. | Grand Prix 2018
Do Berouna se sjede globální skateboardová špička. Bude možné vidět
nejlepší závodníky z celého světa.

Červenec, srpen | beKuLe
Berounské kulturní léto, pohádkové
čtvrtky v zahradě Muzea berounské
keramiky a Promenádní neděle na
Náměstí J. Barranda.

4. 8. | Závodí Fest
Multižánrový hudební festival na
břehu Berounky.

18. 8. | Veselice na berounce
V duchu oslav 100. výročí vzniku
republiky. Kemp Na Hrázi.

Památky v historickém centru města
radnice
Budova radnice tvoří dominantu Husova náměstí. Její
dnešní pseudobarokní podoba pochází z roku 1903.

Pražská brána
Interiéry brány jsou přístupné veřejnosti. Točité schodiště vede do dvou klenutých místností, v nichž je dnes
Výstavní síň Jiřího Jeníčka. Aktuální soubory fotografií
zde vystavují studenti pražské FAMU. Z okének brány je
krásný výhled na centrum města.

Plzeňská brána
Plzeňská brána je patrně nejstarší částí městského
opevnění, svou gotickou podobu si však nedochovala.
Po ničivém požáru v roce 1735 byla opravena v barokním
stylu. Touto branou procházela obchodní stezka z Prahy
do Plzně a vybíralo se zde až do roku 1752 clo. Díky své
vyvýšené věži se jde točitým schodištěm, kde je v prostorách bývalé zbrojnice umístěna.

Měšťanské domy
Domy se zachovalými kamennými klenutými sklepy, renesančními prvky a barokními štíty stojí na místě původních
gotických domů. Patří mezi ně hotel Český dvůr, kde byla
v roce 1720 zřízena první berounská pošta s hostincem či
dům U Tří korun, kde podle pověsti měla být mincovna a
kde je uschován poklad, který ještě nikdo nevyzvedl.
V dalším měšťanském domě čp. 89, zvaném též Frišmanovský, se narodil významný matematik V. Řehořovský.

Jenštejnský dům

Tréninky, dětský den, Probouzení
berounského draka. Kemp Na Hrázi.

Nejstarším historicky doloženým a architektonicky nejcennějším domem v Berouně je Jenštejnský dům. Původně zde stával dům gotický, který byl patrně celý zničený
při požáru na konci 16. století. Nový dům nechal postavit
císařský rychtář a ve své době nejbohatší a nejvlivnější
muž Berouna Jindřich Čížek z Jenštejna.

1. 9. | berounský drak

Kostel sv. Jakuba

31. 8. | berounský drak

Závody, Pohár starosty města
Berouna, bohatý doprovodný
program. Kemp Na Hrázi.

5. 9. – 12. 10. | talent
Téma k výročí 100. založení ČSR.
Městská galerie Beroun

18. 10. | Ceny města Berouna
Slavnostní večer ke dni vzniku samostatného československého státu.

Husovo náměstí

Kostel vznikl patrně ve 13. století současně s městem
a až do 16. století byl obklopen hřbitovem. Zvláštní
památkou je železná deska manželů Henikových, připomínající konstituční rok 1848, umístěná na východní
vnější straně kostela. Nad deskou je vysoký litinový kříž
s Kristem, vyrobený v nedalekém Novém Jáchymově.
Kostel vlastní plně funkční varhany s nádherně měkkým
zvukem, které doprovázejí chrámový sbor při koncertech.
Ty se v kostele sv. Jakuba konají zejména v době adventu
a vánočních svátků.

Městské hradby
Městské opevnění v berouně je jedním
z nejzachovalejších hradebních systémů v Česku a má své nezastupitelné
místo také v širším středoevropském
prostoru. Originální partie zdiva se nacházejí zejména při jihovýchodní a jihozápadní nárožní věži, kde se dochovaly
části cimbuří, místy s pozdně gotickou
nadezdívkou se střílnami. Dochované
hradby na jihu města vytváří ve spojení
s městskou zelení malebná a romantická zákoutí. Na severu města se okolo
hradeb vine Zámečnická ulička, která
svými malými domečky připomíná
pražskou Zlatou uličku.

V klidném prostředí lesoparku byla
vybudována dětská hřiště pro malé
i velké děti, medvědárium i opravena rozhledna z roku 1936. V říjnu
2000 Město Beroun pořídilo tři medvědy. Kuba, Vojta a Matěj se narodili
13. ledna 2000 v Českém Krumlově
čtrnáctiletým rodičům Kateřině
a Vokovi. Jsou známi především
z Večerníčku Václava Chaloupky –
Méďové. Po natáčení našli domov
na Městské hoře v Berouně, kde
mají krásný a rozlehlý výběh (téměř
25 arů) s bazénkem. U medvědária
najdete srubový stánek s občerstvením. Součástí lesoparku je školní
naučná přírodopisná stezka v délce
1,5 km. Dále se zde nachází rozhledna, která je postavena na vrcholu
Městské hory.

rozhledna Děd
Děd je cihlová, novogotická rozhledna s cimbuřím, která se nachází na
stejnojmenném kopci (492 m n. m.)
u města Beroun. Děd je volně přístupný, denně a bez poplatků.
Přímo před rozhlednou je turistické
posezení a možnost odpočinku po
výstupu na tento vrcholek. Není zde
však žádné občerstvení.

Duslova vila
Nejkrásnějším a zároveň i jediným pseudorenesančním
domem v Berouně je Duslova vila. Byla postavena architektem Antonínem Wiehlem v roce 1890 pro místního
podnikatele Martina Dusla. Součástí galerie je i zimní
zahrada, která vede do Pakostova sadu. Interiéry vily
s překrásnými nástropními malbami a štukovou výzdobou jsou přístupné veřejnosti vždy druhý zářĳový víkend
v rámci oslav Dnů evropského dědictví.

Zábranský kostel
Hřbitovní kostel Zvěstování Panny Marie je často nazýván Zábranský podle toho, že byl postaven za branami
města. Uvnitř kostela zaujme rokoková kazatelna s reliéfy
Nanebevzetí a Beránka božího, hlavní oltář od pražského
řezbáře Ferdinanda Ublakera a starobylé varhany, na
jejichž obnovu proběhla veřejná sbírka.

Kaple bolestné Panny Marie
Kaple Bolestné Panny Marie byla postavena u studánky,
u níž se v roce 1723 udála řada zázraků a jejíž vodě byla
připisována léčebná moc. K prameni se zázračnou vodou
se často konala procesí věřících zblízka i zdaleka. Z tohoto
důvodu byla ke kapli zřízena křížová cesta. Kaplička je přístupná veřejnosti jednou v roce, a to vždy druhý zářĳový
víkend v rámci oslav Dnů evropského dědictví.

Rozhledna Děd

talichova stezka
Talichova turistická stezka byla
nazvána na počest vynikajícího
dirigenta Václava Talicha, který
zde pobýval, a otevřena byla
v říjnu 2012 u příležitosti 30. ročníku
Mezinárodního hudebního festivalu
Talichův Beroun. Pětikilometrová
trasa vede údolím Brdatek po úbočí
vrchu Ostrý, odkud vede cesta k obci
Zdejcina, která se poprvé připomíná
jako Kdyčina v roce 1325. Nedaleko
odtud je Lísek, kde se od roku 1810
dolovalo uhlí. Cesta dále pokračuje
na vrchol Děd (492 m), dříve zvaný
Bílá hora. Tam se nachází zděná
rozhledna z roku 1893 vysoká 12 m.
Z Dědu vede stezka po hřebeni ke
Kapli Bolestné Panny Marie.

Na kole
z Kralup až na
svatováclavskou
Budeč
Příjemná trasa hezkou krajinou
s mnoha zajímavými místy, od
historické rotundy na Budči, přes
židovský hřbitov, až po romantické
údolí Rusavky.
Náš cyklovýlet zahájíme na Palackého náměstí v centru Kralup nad
Vltavou, kde si můžete prohlédnout kostel Nanebevzetí P. Marie
a sv. Václava s nedávno odkrytou
historickou dlažbou nebo na chvilku
posedět na lavičce vedle dobrého
vojáka Švejka.
Odtud se vydáme po červené turistické trase proti proudu
Zákolanského potoka, projedeme
sídlištěm V Zátiší a dostaneme se až
na Budečskou stezku. Zde opustíme
turistickou trasu a přejedeme přes
zelený můstek, odkud pokračujeme
až ke stanici Kralupy n. V. – předměstí.
Po cestě si můžete všimnout
morového sloupu „Štatue“ ze
17. století. Od malého nádraží
budeme pokračovat směrem nahoru
k samotě „Na Cikánce“, opustíme
silnici a vydáme se štěrkovou cestou
směrem k Zeměchům.
Po levé straně vidíme zalesněný
kopec – Špičák – zatímco napravo
od cesty můžeme pozorovat západní
úbočí Lutovníku s vinicemi a před
ním rozsáhlé mokřady. V Zeměchách
si můžete prohlédnout barokní kostel Narození sv. Jana Křtitele nebo se
osvěžit v místní restauraci se zachovalými klenbami. Milovníci přírody
naopak mohou prozkoumat geologický kalendář naší země – unikátní
sprašovou rokli, která je domovem
vzácných sklípkánků pontických.
Po prohlídce pokračujeme směrem na západ až ke třem velkým
rybníkům a po jejich hrázi podél
háje až do obce Olovnice. Při cestě
můžete spatřit sochu sv. Jana Nepomuckého nebo památný dub zimní.
V Olovnici je možnost se občerstvit
v místních restauracích a poté pokračovat směrem na Slatinu. Těsně
před ní však na křižovatce odbočíte
doleva a projedete kolem rybníka,
až se dostanete do malé vesnice
Blevice. Pokud máte čas, určitě si
prohlédněte zdejší židovský hřbitov
s cennými náhrobky ze 17. století.
Z Blevic směřujeme dále na jih do
Zákolan s rodným domem a sochou
dělnického prezidenta Antonína
Zápotockého.
Napojíme se opět na červenou
trasu a míříme dále k jihu, až spatříme románskou rotundu na Budči,
kde podle pověsti žil svatý Václav.
Odtud se vydáme zpět do Zákolan,
ale pokud cestujete s dětmi, zajeďte
se podívat ještě do nedalekých
Kovár. Návštěva místního ranče
s možností projížďky na koních jim
jistě udělá radost.
Ze Zákolan se vydáme po červené
značce lesem kolem železniční trati
Kralupy – Kladno do Otvovic, bydliště zpěvačky Lucie Bílé, a odtud dále
na Kralupy. Po cestě se ještě můžete
zastavit v romantickém údolí Rusavky, se stejnojmennou studánkou, nad nímž se nachází Minické
hradiště ze starší doby železné. Po
prohlídce pokračujeme i nadále po
červené do centra Minic a kolem
zdejšího kostelíka dále na Kralupy.
V případě zájmu můžete při
zpáteční cestě městem ještě odbočit
k městskému muzeu s pamětní
síní básníka Jaroslava Seiferta nebo
pokračovat zpět do centra.
Budete-li chtít, můžete taktéž
navštívit turistické centrum iCafé
a posedět nad šálkem něčeho lahodného. Není přece kam spěchat.

Kralupy
nad Vltavou

Koupaliště
Letní koupaliště bývá v provozu od
června do začátku září. Nachází se
v klidné lokalitě města v zalesněné části poblíž řeky. V roce 2010
prošlo kompletní rekonstrukcí, která
výrazně zlepšila komfort návštěvníků. Koupaliště nabízí vyžití pro celé
rodiny i sportovní oddíly. Kladný
ohlas veřejnosti a médií na kvalitu
služeb způsobuje, že koupaliště rádi
navštěvují lidé ze širokého okolí.

Otevírací doba:
PO–PÁ 10–19
SO, NE 10–20
Ke Koupališti 600
www.sportkralupy.cz

Altán na Hostibejku
umožňuje naprosto
dokonalý výhled na
město a široké okolí.

Hostibejk

Hostibejk

Město Kralupy nad Vltavou, rozkládající se po obou
březích řeky Vltavy, asi 25 kilometrů severně od Prahy,
je nejen snadno dostupným turistickým cílem, ale také
ideálním východiskem pro cesty vzdálené i blízké. Auto,
kolo, vlak či loď, v Kralupech není nic nemožné.
Na první pohled upoutá každého návštěvníka především půvab řeky
a rozličných pískovcových skal kolem ní, jež ve společné symbióze tvoří
nezapomenutelný pohled. Za zmínku stojí také unikát světového významu
a geologický kalendář naší země – Sprašová rokle u Zeměch, či vrch
Hostibejk, přirozená dominanta Kralup, z jehož vyhlídkových altánků si
můžete vychutnat nádherný výhled nejen na město, ale také na jeho blízké
i vzdálené okolí. Nesmíme opomenout ani sochu dobrého vojáka Švejka
před radnicí, se stájovým pinčem a hovínkem pro štěstí, která Vám zaručeně
vykouzlí úsměv na tváři.
Za prohlídku však stojí nejen Kralupy nad Vltavou, ale také okolí, kde
nalezneme řadu pozoruhodných míst, které stojí za to navštívit. Můžete si
užít třeba příjemnou procházku či projížďku na kole po Dvořákově stezce do
malebné Nelahozevsi, jež se pyšní krásným renesančním zámkem a rodným
domem hudebního skladatele Antonína Dvořáka. Pakliže přejdete most,
dostanete se do veltruského parku, který skrývá nádherný poklad v podobě
pohádkového barokního zámku s francouzskou zahradou, odkud je to jen
kousek na bájnou horu Říp, z níž budete mít celé Kralupsko jako na dlani.

Muzeum
historických
kočárků
v kralupech
Více než 600 exponátů
různých typů kočárků.
Otevírací doba:
út, so, ne 14–16
areál bývalých Barev a laků,
hala číslo 4
) 776 448 886

Švejkovy
motomanévry
15. 9. 2018

Akce pro příznivce všech typů motorek a autoveteránů. Sraz účastníků
10.30–13.30 v restauraci U Kohouta, žehnání strojům feldkurátem
Katzem, 13.30 - spanilá jízda,
15.00 - pokrčování projektu „Čteme
Švejka“ (867 lidí postupně přečte
867 stran Osudů).

Seifertovy Kralupy
22. 9. 2018

Festival poezie a přednesu Seifertovy Kralupy vznikl na počest básníka,
držitele Nobelovy ceny Jaroslava Seiferta, který je pochován na kralupském hřbitově. Letos se uskuteční již
23. ročník, přičemž součástí programu bude nejen prezentace vybraných básní v rámci recitační soutěže,
ale také slavnostní pieta u hrobu
Jaroslava Seiferta.
www.muzeumkralupy.cz

Vrch Hostibejk je chráněná přírodní
památka Kralup nad Vltavou
a jednoznačně patří k dominantám
města. Tvoří ho unikátní pískovcové skalisko, skládající se hned ze
tří geologických vrstev. Symbolem
Hostibejku je bezpochyby nově zrekonstruovaný altán, jenž umožňuje
naprosto dokonalý výhled na město
a široké okolí. V průběhu posledních
několika letech se velmi oblíbenou
destinací stal také místní lesopark,
jehož součástí je naučná stezka
s několika krásnými zákoutími. Děti
tu při toulkách klikatými cestičkami
objeví např. krásné hřiště s dřevěnými atrakcemi, ti nejmenší jistě ocení
unikátní lezecký prvek v blízkosti
pískovcové skály či oblíbené posezení u muchomůrky.

Na kole z Kralup za romantikou
starých hradů a zámků
Příjemná trasa hezkou přírodou
s možností prohlídky dvou historických zámků a rodného domu hudebního skladatele Antonína Dvořáka.
Tento cyklovýlet zahájíme na Palackého náměstí v centru Kralup nad
Vltavou, kde si můžete prohlédnout
kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava s nedávno odkrytou historickou
dlažbou nebo na chvilku posedět na
lavičce vedle dobrého vojáka Švejka.
Odtud se vydáme po fialové
cyklistické značce až k Vltavě, a podél
jejího levého břehu budeme pokračovat po Dvořákově stezce kolem
pískovcových skal do rodiště slavného hudebního skladatele Antonína
Dvořáka – Nelahozevsi.
Hned na samém okraji obce se
můžete v případě potřeby občerstvit
v místním přístavišti, a poté již zamířit k renesančnímu zámku, který na
první pohled zaujme svými sgrafity a
nárožními rizality. Zámek je přístupný veřejnosti, můžete si prohlédnout
Rytířský sál či obrazovou galerii.
Za návštěvu pak stojí i rodný dům
Antonína Dvořáka nedaleko místního
kostelíku svatého Ondřeje, kde hrál
malý Antonín na varhany.
Z Nelahozevsi pokračujeme po
fialové trase dále na sever podél
Vltavy až k miřejovickému mostu, po
kterém se dostaneme na druhý břeh.
I nadále se držíme řeky, až nakonec
dorazíme do veltruského zámeckého
parku. Míjíme Laudonův pavilon,
projedeme dančí oborou a brzy se
ocitneme na nádvoří barokního zámku ve Veltrusech.
Určitě se vyplatí dopřát si menší
odpočinek, odstavit kola a zajít si třeba na prohlídku historických kočárů
nebo se dozvědět něco více o posledních majitelích veltruského panství.
Máte-li zájem, určitě zkuste prozkoumat i samotný anglický park, časté
místo inspirace slavných českých
umělců, se sfingou a antikizujícími
pavilonky. Romantické duše si taktéž

mohou vychutnat celý zámecký areál
z kočáru taženého koňmi.
Po načerpání sil pokračujeme
i nadále po fialové trase kolem Červeného mlýna až do Všestud. Rodiny
s dětmi si zde mohou prohlédnout
konírnu, a poté již míříme otevřenou
krajinou dále k severu, až dojedeme
do malé vesnice Dušníky nad Vltavou. Máte-li zájem dopřát si vydatný
oběd, můžete vyzkoušet místní stylovou restauraci, která zároveň funguje
i jako pension.
Nyní máte možnost pokračovat
podél řeky dále na Mělník nebo se
vrátit stejnou cestou zpátky až do
Veltrus a odtud po modré turistické
značce zamířit – nyní po pravém
břehu Vltavy – zpět do Kralup nad
Vltavou. Pokud máte chuť, můžete
projet městskou částí Lobeček a pokračovat po červené až do Chvatěrub,
malé obce s romantickou zříceninou
středověkého hradu, kde svého času
pobývali básníci Karel Hynek Mácha
a Jaroslav Vrchlický.
Budete-li chtít, můžete se vrátit
přes lávku zpět do centra Kralup
a zamířit na šálek něčeho dobrého
do turistického centra iCafé nebo se
ještě vydat na prohlídku městského
muzea s pamětní síní básníka Jaroslava Seiferta.

Muzeum

v Kralupech nad Vltavou
Muzeum vás seznámí s historií města a okolí. V pamětní
síni Jaroslava Seiferta objevíte
Kralupy jakou velkou lásku
nositele Nobelovy ceny
a zdroj jeho básní.
Otevírací doba:
Út, st, pá 9–12, 13–16
Čt 9–12; 13–19
So 13–17
Telefon: +420 315 723 035

Zámek Nelahozeves
Rodinná prohlídka

Dopoledne pro školy: prohlídka s dílnami,
návštěva výstavy stavebnic a hry na nádvoří

Novinka!
Chtěli byste zažít zámek všemi smysly?
Poslechnout si skladby, které se na zámku
hrály, dozvědět se, jak se vykládaly šperkovnice kameny a s dětmi si ukázat výrobu
renesančních maleb? Zúčastněte se našich
interaktivních prohlídek. Místo si nejlépe
rezervujte na info@zameknelahozeves.cz

Vedle návštěvy expozice a dílen ze Života
šlechtice nabízíme školám také výhodný
balíček, kdy mohou po prohlídce navštívit
výstavu stavebnic Seva a Lego v našem
zámeckém sklepení. Jako zakončení celého
dopoledne u nás připravíme dětem na nádvoří zámecké hry, aby se mohly zapojit do
klání o přízeň princezny Polyxeny.

VIP prohlídka

Nezdvořák Dvořák

Novinka!
Jste zkušení návštěvníci českých hradů a
zámků? Říkali jste si, že by Vás zajímalo
podívat se do zámeckých zákoutí, kam se
běžný návštěvník nedostane? Domluvte si
prohlídku s naší hlavní průvodkyní, která
Vás provede zámeckým sklepením, ale i rytířským sálem a poví Vám více k fungování
zámku Nelahozeves
a práci celého týmu. Kontaktujte nás na:
info@zameknelahozeves.cz

Vznik republiky a Kralupy nad Vltavou
25. 10. 2018 - 12. 1. 2019
Kterak občané Kralup prožívali vznik samostatného
Československa? Ke stému výročí založení našeho státu
připravili kralupští muzejníci unikátní výstavu fotografií
a dobových materiálů. Výstava bude zahájena vernisáží
25. 10. a potrvá až do 12. 1. 2019.
www.muzeumkralupy.cz

Kladno

Oblíbený program
V rámci osvědčeného školního programu
se seznamte zajímavou formou s životem
a dílem našeho významného hudebního
skladatele Antonína Dvořáka. Posuňte se ve
vnímání času a prostoru, rozehrajte nečekanou hru s operními áriemi a formou komiksu
pošlete Dvořákova operní díla např. do
vesmíru nebo pod mořskou hladinu. Doba
trvání programu je 90 minut, vč. výtvarné
dílny. Ideálně pro 2. stupeň ZŠ.

Život šlechtice
od dětských střevíčků

Svět kostiček

Oblíbená prohlídka
Poznejte, jak v dávných dobách žily šlechtické děti. Obsahem populárního edukativního programu „Život šlechtice od dětských
střevíčků“ je interaktivní prohlídka zámku
Nelahozeves a následná kreativní dílna.
Prožitek umocňují jednoduché zámecké
kostýmy (pláště, klobouky, renesanční
čelenky) a pracovní listy. Navazující dílna
prohlubuje tvořivým způsobem poznatky
získané v průběhu prohlídky.

výstava Lego
a Seva stavebnic

Od 12. 5. do 7. 10. 2018
Pojďte si s dětmi vyzkoušet svoje
kombinační schopnosti, které oceníte
nejen v matematice. Inspirujte se
na naší výstavě a poté si postavte v
našich dílnách zámek, nebo rovnou
vesmírnou loď. Rozvíjejte svoji fantazii
na naší jedinečné výstavě.

Rakovník
Osmička je v Rakovníku
důležité číslo. V letošním
roce rozhodně. Město
s červeným rakem ve znaku si totiž připomíná hned
několik velkých výročí,
souvisejících s letopočty
s osmičkou na konci.
Rakovník slaví letos především 430
let od svého povýšení na královské
město. Pocta, kterou Rakovníku
udělil v roce 1588 císař Rudolf II.,
byla symbolickým vyvrcholením stavebního, kulturního i hospodářského
rozkvětu města v 16. století. Ten
Rakovníku přinesl i jeho dnes nejobdivovanější stavební památky včetně
kostela sv. Bartoloměje a dvojice
gotických městských bran – Vysoké
a Pražské, z nichž ta první se začala
stavět v roce 1518, tedy přesně před
500 lety.
Rakovník slaví i 120 let od založení městského muzea a 70 let od
otevření městské galerie, která dnes
nese jméno mistra české krajinomalby Václava Rabase, rodáka z
nedalekých Krušovic. Stálá expozice
jeho mistrovských pláten, mezi nimiž
nechybí slavná Krušovická kopanina,
patří k chloubám města. A v neposlední řadě si Rakovník letos připomíná i 170 let od narození Františka
Otty, zakladatele proslulé rakovnické
továrny na výrobu mýdla.
U příležitosti letošních jubileí
vydalo Městské informační centrum
v Rakovníku nový poutavý průvodce
městem, který nazvalo Rakovnická
mozaika. Vydejte se s ním Rakovníkem po stopách slavných operních
pěvců bratrů Burianů, světoznámé

Podívejte se na turistické video
Bohemia Centralis na YouTube!
Heslo: Bohemia Centralis

Letní akce v Kladně

Nenechte si ujít
červen - září

Léto s knihovnou
Výstavy v Roubence Lechnýřovně,
divadelní představení pro děti i dospělé, cyklistický festival Rakovnické
cyklování, posvícenský jarmark na
dvorku Lechnýřovny atd. Program
akcí na www.knihovna-rakovnik.cz
14. 6. - 16. 8., Muzeum T. G. M.

Rakovnická nokturna
Večerní koncerty na nádvoří muzea.
Program na www.muzeumtgm.cz.
22. 6. - 12. 7., Rakovník a okolí

Rakovnické varhanní léto
Mezinárodní varhanní festival. Osm
koncertů, varhaníci a varhanice z ČR,
Německa, Rakouska nebo Polska.
Sokolovna - národní kulturní památka
rakovnické keramiky RAKO, za
pohnutými židovskými dějinami
města nebo za rakovnickými klenoty moderní architektury prvních tří
dekád 20. století. Elektronická verze
průvodce je zdarma ke stažení na
www.infocentrum-rakovnik.cz.

Synagoga

Vysoká brána

Vyzkoušejte i některý z tematických průvodců městem, které pro
vás vydává městské informační
centrum - 10 zastavení moderní architektury, Rakovníkem Zikmunda
Wintra, Pražáci v Rakovníku,
Po stopách židovské minulosti
města nebo Po stopách továrníka
Františka Otty. Průvodce získáte
zdarma v informačním centru nebo
na www.infocentrum-rakovnik.cz
I v letošním roce pro vás Městské
informační centrum v Rakovníku vydalo populární Turistické
noviny Rakovník. Šestnáct stran
turistických novinek, vlastivědného
čtení, tipů na výlety a zajímavých
akcí. Zdarma ke stažení na
www.infocentrum-rakovnik.cz.

www.alesnosek.webnode.cz
Červenec, srpen

Kolešovka 2018
Jízdy historického parního vlaku
z Lužné do Kolešovic a zpět. Každou
sobotu v červenci a srpnu.
www.kolesovka.eu
20. – 22. 7., Rakovník

Rakovnické cyklování
Rodinný festival cyklistiky. Závody,
výlety, soutěže, hry, koncerty atd.
www.rakovnickecyklovani.cz
11. 8., zámecký park ve Slabcích

Dobře utajená country

Festival country, folku a bluegrassu.
www.country-slabce.cz
23. 8. – 26. 8., hrad Křivoklát

Noir film festival

Přehlídka klasických noirových filmů
v kulisách královského hradu.
www.krivoklat.cz
Tipy na další zajímavé akce najdete
na www.infocentrum-rakovnik.cz

28. 6. | Balada pro banditu
Divadelní představení
Zahrada Kladenského zámku
19. 7. | 12. Jazzový podvečer
Bory Kříže
Zahrada Kladenského zámku
11. 8. | Letní festival
s ochutnávkou všeho dobrého
Zahrada Kladenského zámku
11. 8. | Square Chill
Setkání upravených vozů
Náměstí Starosty Pavla
31. 8. – 2. 9. | Dny města Kladna
Městský stadion Sletiště

Skvosty kladenské
moderní architektury
Kousek od známých Rozdělovských
věžáků z padesátých let stojí
v Kladně kostel svatého Václava.
Ve svém byzantském kabátě vypadá
starobyle, ale není. Vyrostl až ve
dvacátých letech podle projektu
architekta Františka Havleny a patří
k nejzajímavějším stavbám kladenské architektury první republiky. A
rozhodně k těm nejméně typickým.
Zato kostel Nejsvětějšího srdce
Ježíšova v Kročehlavech, to už je meziválečná moderna jako ze vzorníku.
Samý pravý úhel, beton a sklo.
Na podobě prvorepublikového
Kladna se výrazně podílel i zdejší
rodák Rudolf Černý, autor Lidového
domu na třídě T. G. M., polikliniky na
Náměstí svobody nebo budovy nynější SOŠ na náměstí dr. E. Beneše.
A hned naproti stojí budova okresního soudu od architekta Aloise
Dryáka, rodáka z nedalekých Olšan.
V budově původně sídlila hornická
Revírní bratrská pokladna.
Objevte všechny architektonické
skvosty Kladna, nejen ty z první
republiky. Jejich předhled najdete
na internetových stránkách
Sládečkova vlastivědného muzea
www.omk.cz (záložka „Pro turisty“).

VÝLeTY SLÁNSKeM

Páni z Martinic
V návaznosti na výročí druhé (třetí)
Pražské defenestrace Infocentrum
Pod Velvarskou branou uspořádalo
v sobotu 12. května vycházku
s názvem Martinicové a Slaný aneb
od královského k poddanskému.
Pokud jste vycházku nestihli absolvovat je pro Vás připraven nový TIP
na vycházku „Páni z Martinic“,
v pořadí již třináctý. Vrátíte se zpět
do průběhu 17. století, kdy zásluhou
starého šlechtického rodu Martiniců
bylo město obohaceno několika
významnými památkami. Z nichž
můžeme zmínit kostel Nejsvětější
Trojice s loretou, kapli Zasnoubení
Panny Marie se sv. Josefem u bývalé
piaristické koleje i stavbu Božího
hrobu. Rod Martiniců byl založen
ve 14. století a smečenské panství
měl v držení více než 500 let. Patřil
k mocnému a vlivnému rodu, jehož
členové zastávali vysoké úřednické
funkce na dvorech několika českých
panovníků a významnou měrou tak
zasáhli i do české historie.

Slaný

TOP AKCe

(Ne)obyčejné
prázdniny s knihovnou
Červenec – srpen
Knihovna V. Štecha ve Slaném
(Ne)obyčejné prázdniny jsou určené
pro rodiče či prarodiče s dětmi,
kteří nemají tu možnost vyrazit na
společnou dovolenou a zůstávají
během léta ve Slaném. Rodiče
s dětmi tráví společný čas, při kterém zažĳí spoustu zábavy a naučí se
novým věcem, protože prázdninový
program je plný dílniček, předčítání,
divadélek či scénického čtení. Toto
léto se ponese na vlnách pirátů.
Je pro vás připraveno celkem šest
setkání, tři se uskuteční v červenci
a další tři během měsíce srpna.
Tak vzhůru na palubu a rovnou za
zlatým pokladem.
www.knihovnaslany.cz

Muzeum slánek

Muzeum slánek
Martinický zámek ve Smečně

Po stopách
Václava Beneše
Třebízského
Turistická sezóna ve Slaném byla
v letošním roce zahájena vycházkou nazvanou „Po stopách Václava
Beneše Třebízského“. Pro zájemce,
kteří nestihli vycházku, připravilo
Infocentrum Pod Velvarskou branou
letáček „Tip na vycházku č. 14
- V. B. Třebízský“, s pomocí kterého
mohou turisté trasu po stopách známého spisovatele projít sami. Trasa
vedoucí po zelené turistické značce
má celkem 12 km. Projdete obcemi
Lidice Menší, Královice, Neprobylice,
Kvílice až do Třebíze. Pokud dorazíte
do cíle, nezapomeňte navštívit
místní národopisné muzeum. Prohlédnete si nejen selská stavení
a menší usedlosti, ale i rodný dům
V. B. Třebízského.

tetín

POuŤ
Ke SV. LuDMiLe
22. září 2018
Poutní mše svatá
Koncert
Divadélko
a pouťové atrakce pro děti
3. celosvětový
sraz Ludmil

www.tetin.cz

Co určitě musíte navštívit ve Slaném? Přece muzeum slánek. Muzeum, které bylo založeno 1. dubna
2011, se nachází v prostorách Infocentra Pod Velvarskou branou. Od
té doby jejich počet stále narůstá a
tento rok jsme již překročili hranici
2 600 kusů. Slánky do muzea darují
nejen obyvatelé Slaného a blízkého
okolí, ale také občané partnerských
měst, nebo emigranti žĳící dlouhodobě v zahraničí a mající stále
pevné vazby na svůj rodný region.

Via ferrata
Slánská hora
Nejen pro všechny nadšené horolezce, ale i pro fanoušky adrenalinových
sportů, kteří hledají netradiční aktivní
odpočinek, je připravena ve Slaném
nová via ferrata Slánská hora. Můžete
ji využít k tréninku, ale i jen k pobavení
a strávení hezkého odpoledne.
Ferrata Slánská hora má sedm cest
a dva mosty a jako jediná v republice
je na čedičovém podkladě. Jedná se
o několik kratších tras pro začátečníky
i pokročilé s převýšením okolo 40 m,
s označením podle náročnosti výstupu
B – e a s těžším komínem nakonec.
Lezci si mohou také vybrat adrenalinovou cestu přes dva lanové mosty. Ferrata je zajištěna umělými stupni. Má
tři části. Dvě alternativy levou anebo
pravou stranou (více techničtější),
a pak závěrečnou finální část komínkem na vrchol.

Najdete zde různé typy slánek:
keramické, skleněné, porcelánové,
umělohmotné či dřevěné. Muzeum
se též může pyšnit největší funkční
slánkou na světě, do které se vejde
až 40 kilo soli. Vstup je zdarma.
infocentrum je v letní sezoně
otevřené pondělí–pátek od 9 do 17,
o víkendech a státních svátcích
od 9 do 16:30 hodin.
www.infoslany.cz
facebook.com/InfocentrumSlany

Městská hra ii.
Kdo zachrání Jeremiáše?
29. 9. 2018, Infocentrum Pod Velvarskou branou
Jeremiáš je pekařský
učeň, který byl neprávem
obviněn z krádeže zlatého
pokladu ukrytého ve staré
slánské radnici. Jeho jedinou záchranou jste vy. Pokud se někomu podaří za
2,5 hodiny vyřešit všechny
rébusy a nástrahy, vysvobodí Jeremiáše a zachrání
mu tak život.
To je stručný popis již druhé
městské hry, kterou pro všechny
dobrodruhy, detektivy a luštitele připravilo Infocentrum Pod
Velvarskou branou na závěr Turistické sezóny 2018, jako trochu
netradiční možnost poznávání
památek a historie města Slaný.
V letošním roce se s naší hrou
přenesete do poněkud ponuré
doby středověkého královského
města Slaný, kde život nebyl
nĳak jednoduchý, a pokud jste se
dostali do rukou mistra popravčího (mimochodem Slaný mělo
vlastního kata) ať již právem či

nikoliv, byli jste prostě v pěkném
průšvihu. Právo útrpné bylo
prostě nemilosrdné.
Není ale třeba se bát, je to
jen hra! Naším cílem je hlavně
účastníky pobavit a možná
i něčemu novému přiučit. Přihlásit se budou moci 2 – 5 členná
družstva. Ta budou muset ve
městě najít dvanáct stanovišť
a na každém z nich pak splnit
zadaný úkol. Potřebovat budete
hlavně svůj důvtip a tentokráte
i mobilní telefon. Hra je časově
omezena a vyhrává pouze nejrychlejší a nejšikovnější družstvo.
Při správném řešení rébusů a
úloh získá čtyřmístný číselný kód
k osvobození Jeremiáše a stává
se tak jeho zachráncem.
Jako malou upoutávku prozradíme, že jedním z úkolů bude
i platba mistru katovi.
Městská hra „Kdo zachrání
Jeremiáše?“ proběhne 29. září
2018. Už teď se na všechny
účastníky těšíme a věříme, že
hra bude mít minimálně stejný
úspěch, jako když jsme loni
pomáhali panu Slánkovi, a kdo ví
možná ještě větší.

POZVÁNKA NA AKCe

Slánský tuplák
15. – 16. 6. 2018
Masarykovo náměstí ve Slaném
v pátek od 17 hodin,
v sobotu od 12 hodin
Slánský tuplák jsou pivní slavnosti
malých pivovarů, které se tradičně
konají na Masarykově náměstí ve
Slaném. Pro návštěvníky jsou připravené přehlídky malých pivovarů,
atrakce pro děti, soutěže a doprovodné koncerty. V letošním roce
vystoupí například Václav Neckář
& Bacily, skupina Brutus, Deratizéři,
Totální nasazení a další.
https://www.facebook.com/
events/1461978593928261/

Slánský okruh
14. 7. 2018 v 8:00
Masarykovo náměstí ve Slaném
Na Masarykově náměstí ve Slaném
se v sobotu 14. července 2018 uskuteční další ročník Slánského okruhu.
Tato motoristická akce má tradici
již od roku 1952. Obnovený závod
pojedou vyznavači veteránismu už
po deváté s podtitulem O pohár
starosty Královského města Slaného.
https://www.facebook.com/
slanskyokruh/

Slánský open
air festival Valník
24. – 25. 8. 2018
Letní kino ve Slaném
Tradiční slánský rockový festival
Valník letos proběhne po devatenácté a stejně jako v posledních letech
se bude konat dva dny. Během dvou
dnů vystoupí více než dvacet pět
hudebních skupin.
https://www.facebook.com/
events/799812553551994/

rožnění
uherského býka
22. 9. 2018
Masarykovo náměstí ve Slaném
Třináctý ročník. Tradice z roku 1662
byla obnovena v roce 2006. Můžete
se těšit na hudební program, doprovodné akce pro děti, občerstvení
a řemeslné stánky.

