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V roce 1895 založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi společný podnik. ŠKODA tak patří k jedné 
z nejstarších automobilových značek na světě. Muzeum oživilo tento příběh na autentickém místě – v bývalých 
výrobních halách, ve kterých se až do roku 1928 vyráběly automobily. Hned vedle v největším a nejmoderněj-
ším závodě tento příběh pokračuje: den co den tam sjíždějí z výrobní linky nové škodovky. ŠKODA Muzeum 
nabízí jak prohlídky muzea, tak i přilehlých výrobních provozů ŠKODA AUTO. Návštěvníci nahlédnou do zákulisí 
tradičního a současně vysoce moderního výrobního závodu společnosti ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Pocítí, 
jak podlaha vibruje v rytmu transferových lisů, budou svědky toho, s jakou precizností se tu pracuje na detai-
lech automobilů. Automobiloví nadšenci tak mohou z  bezprostřední blízkosti zažít, jak vznikají vozy značky 
ŠKODA. Prohlídky muzea s průvodcem a exkurze do výrobních provozů je třeba rezervovat předem.

ŠKODA Muzeum
tř. Václava Klementa 294, 293 01 Mladá Boleslav
tel.: 326 832 038, 326 831 134
e-mail: muzeum@skoda-auto.cz
Otevřeno: po–ne 9–17 muzeum.skoda-auto.cz

Víte, že... 
můžete navštívit 
výrobní provozy  
ŠKODA AUTO?  
Stačí se předem 
objednat.

ŠKODA Muzeum 
v Mladé Boleslavi
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•  Mnoho sněhu v lednu, 
mnoho hřibů v srpnu.

•  Co leden sněhem popráší, 
to únor s vichrem odnáší.

•  Když v lednu včely vyletují, 
to nedobrý rok ohlašují.

leden 16 PONDĚLÍ
Ctirad

1 NEDĚLE
Nový rok 17 ÚTERÝ

Drahoslav

2 PONDĚLÍ
Karina 18 STŘEDA

Vladislav 

3 ÚTERÝ
Radmila 19 ČTVRTEK

Doubravka 

4 STŘEDA
Diana 20 PÁTEK

Ilona / Sebastián 

5 ČTVRTEK
Dalimil 21 SOBOTA

Běla 

6 PÁTEK
Tři králové 22 NEDĚLE

Slavomír 

7 SOBOTA
Vilma 23 PONDĚLÍ

Zdeněk 

8 NEDĚLE
Čestmír 24 ÚTERÝ

Milena 

9 PONDĚLÍ
Vladan 25 STŘEDA

Miloš 

10 ÚTERÝ
Břetislav 26 ČTVRTEK

Zora 

11 STŘEDA
Bohdana 27 PÁTEK

Ingrid 

12 ČTVRTEK
Pravoslav 28 SOBOTA

Otýlie 

13 PÁTEK
Edita 29 NEDĚLE

Zdislava 

14 SOBOTA
Radovan 30 PONDĚLÍ

Robin 

15 NEDĚLE
Alice 31 ÚTERÝ

Marika 

http://skoda-auto.cz
http://muzeum.skoda-auto.cz
http://muzeum.skoda-auto.cz
http://www.muzeum.skoda-auto.cz


Víte, že... 
v budově předzámčí se děti mohou vydat na interaktivní 
Cesty časem?

Muzeum Vysočiny 
Třebíč

Mezi nepřehlédnutelné dominanty města Třebíče patří valdštejnský zámek, ve kterém dnes sídlí Muzeum 
Vysočiny Třebíč, a bazilika sv. Prokopa, jež je společně s místním židovským městem zapsaná na seznam světo-
vého kulturního a přírodního dědictví UNESCO. V muzeu můžete navštívit čtyři obsahem i prostorem rozsáhlé 
samostatné expozice. Těšit se můžete na mineralogickou trasu Svět neživé přírody, klášterní expozici nesoucí 
název Svět portálů a bran, zámecký okruh Valdštejnové na Třebíči a expozici Lidé. Místa. Osudy. představující 
v nových souvislostech příběhy lidí a míst Vysočiny napříč staletími. Vedle stálých expozic je možno v muzeu 
zhlédnout výstavy krátkodobé. Zájemce o výtvarné umění do muzea může přilákat výstava obrazů a soch tře-
bíčského rodáka a světově uznávaného umělce Františka Mertla, zvaného Franta, která se bude konat v jarních 
měsících roku 2017. Naopak návštěvníci z řad široké veřejnosti mohou do muzea zavítat závěrem roku, kdy se 
zde tradičně představí třebíčské betlémy, a to společně s betlémy z rakouského Vösendorfu. 

Muzeum Vysočiny Třebíč, příspěvková organizace
Zámek 1, 674 01 Třebíč
tel.: 568 408 890, e-mail: info@muzeumtr.cz
Otevřeno: září až červen út–ne 9 –12, 13 –17
červenec a srpen denně 9 –12, 13 –17 www.muzeumtr.cz
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únor

1 STŘEDA
Hynek 16 ČTVRTEK

Ljuba 

2 ČTVRTEK
Nela 17 PÁTEK

Miloslava 

3 PÁTEK
Blažej 18 SOBOTA

Gizela 

4 SOBOTA
Jarmila 19 NEDĚLE

Patrik 

5 NEDĚLE
Dobromila 20 PONDĚLÍ

Oldřich 

6 PONDĚLÍ
Vanda 21 ÚTERÝ

Lenka 

7 ÚTERÝ
Veronika 22 STŘEDA

Petr 

8 STŘEDA
Milada 23 ČTVRTEK

Svatopluk 

9 ČTVRTEK
Apolena 24 PÁTEK

Matěj 

10 PÁTEK
Mojmír 25 SOBOTA

Liliana 

11 SOBOTA
Božena 26 NEDĚLE

Dorota 

12 NEDĚLE
Slavěna 27 PONDĚLÍ

Alexandr 

13 PONDĚLÍ
Věnceslav 28 ÚTERÝ

Lumír 

14 ÚTERÝ
Valentýn  

15 STŘEDA
Jiřina 

•  Leží-li kočka v únoru na slunci, 
jistě v březnu poleze za kamna.

•  Teplý únor 
– studené jaro, teplé léto.

•  V únoru sníh a led 
 – v létě nanesou včely med.

mailto:info@muzeumtr.cz
http://www.muzeumtr.cz
http://www.muzeumtr.cz


Víte, že... 
se českokrumlovské kláštery staly památkou 
roku 2015?

Historie jednoho z nejrozsáhlejších areálů v srdci Českého Krumlova se začala psát v polovině 14. století, kdy 
ovdovělá Kateřina z  Rožmberka se svými čtyřmi syny založila sdružený klášter minoritů a  klarisek. Klášter 
klarisek byl zrušen na konci 18. století, zatímco minoritský klášter až 600 let po jeho založení, v roce 1950. 
V průběhu těchto let se komplex budov využíval například jako vojenské učiliště, byty schwarzenberských 
úředníků, církevní škola sester de Notre Dame či jako sociální byty, jež nejvíce přispěly k devastaci celého 
historického areálu. V  letech 2010–2015 prošly českokrumlovské kláštery rozsáhlou revitalizací, po  jejímž 
dokončení mohou návštěvníci zhlédnout krásy původní architektury a  zdobnost sakrálních předmětů 
v expozičním okruhu Život a umění v krumlovských klášterech. Do tajů alchymistické a iluminátorské dílny, 
středověké lékárny, mýdlárny a herny je zasvětí Interaktivní expozice lidských dovedností.

Kláštery Český Krumlov
Klášterní dvůr 97
381 01 Český Krumlov
návštěvnické centrum – tel.: 725 554 705
e-mail: informace@divadlock.cz  www.klasteryck.cz

Kláštery 
Český Krumlov
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březen 16 ČTVRTEK
Elena / Herbert 

1 STŘEDA
Bedřich 17 PÁTEK

Vlastimil 

2 ČTVRTEK
Anežka 18 SOBOTA

Eduard 

3 PÁTEK
Kamil 19 NEDĚLE

Josef 

4 SOBOTA
Stela 20 PONDĚLÍ

Světlana 

5 NEDĚLE
Kazimír 21 ÚTERÝ

Radek 

6 PONDĚLÍ
Miroslav 22 STŘEDA

Leona 

7 ÚTERÝ
Tomáš 23 ČTVRTEK

Ivona

8 STŘEDA
Gabriela 24 PÁTEK

Gabriel 

9 ČTVRTEK
Františka 25 SOBOTA

Marián 

10 PÁTEK
Viktorie 26 NEDĚLE

Emanuel 

11 SOBOTA
Anděla 27 PONDĚLÍ

Dita      

12 NEDĚLE
Řehoř 28 ÚTERÝ

Soňa    

13 PONDĚLÍ
Růžena 29 STŘEDA

Taťána 

14 ÚTERÝ
Rút / Matylda 30 ČTVRTEK

Arnošt 

15 STŘEDA
Ida 31 PÁTEK

Kvido 

•  Panská láska, ženská chuť 
a březnové počasí není stálé.

•  Lépe od hada býti uštknut, 
než se v březnu od slunce ohřát.

•  Mlha v březnu znamená 
za sto dní bouřku.

mailto:informace@divadlock.cz
http://www.klasteryck.cz
http://www.klasteryck.cz


Brandýs nad Labem 
– Stará Boleslav

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav, město s  nejdelším názvem v  České republice, leží na obou březích Labe 
v  úrodném Polabí. Je přitažlivé přírodními podmínkami, vodními plochami vhodnými pro rekreaci, cyklostez-
kami v  lužních lesích a dostatkem možností ke sportování, je oázou klidu v blízkosti hlavního města. Na zámku 
Brandýs nad Labem můžete navštívit expozici věnovanou posledním majitelům – císaři Karlovi I. a arcivévo-
dovi Ludvíku Salvátorovi Toskánskému a jeho sbírkám. Zahrady zámku ožijí koncem měsíce dubna „Audiencí  
u císaře Karla I.“, jejíž vojensko-historický program věnovaný setkání vojáků a historických jednotek všech období 
láká historické nadšence i celé rodiny. Stará Boleslav, spjatá s počátky českého státu a tradicí křesťanské víry a kultur-
nosti v srdci Čech, je vždy v den sv. Václava místem Národní svatováclavské pouti a po celý rok cílem mnoha pout-
níků k Palladiu země české, reliéfu Madony s dítětem, jemuž je připisována ochranná moc nad českými zeměmi.

Město Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
Informační centrum
Masarykovo náměstí 1,2, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav 
tel.: 326 909 188
e-mail: infocentrum@brandysko.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách.

www.brandysko.cz
www.infocentrum-brandysko.cz

Víte, že... 
v roce 2009 navštívil Sta-
rou Boleslav u příležitosti 
Národní svatováclavské 
pouti papež Benedikt XVI. 
a sloužil zde mši pro  
50 tisíc poutníků?

duben

1 SOBOTA
Hugo 16 NEDĚLE

Irena    Velikonoční

2 NEDĚLE
Erika 17 PONDĚLÍ

Rudolf  Velikonoční

3 PONDĚLÍ
Richard 18 ÚTERÝ

Valérie 

4 ÚTERÝ
Ivana 19 STŘEDA

Rostislav 

5 STŘEDA
Miroslava 20 ČTVRTEK

Marcela 

6 ČTVRTEK
Vendula 21 PÁTEK

Alexandra 

7 PÁTEK
Heřman / Hermína 22 SOBOTA

Evženie 

8 SOBOTA
Ema 23 NEDĚLE

Vojtěch 

9 NEDĚLE
Dušan 24 PONDĚLÍ

Jiří 

10 PONDĚLÍ
Darja 25 ÚTERÝ

Marek 

11 ÚTERÝ
Izabela 26 STŘEDA 

Oto 

12 STŘEDA
Julius 27 ČTVRTEK

Jaroslav 

13 ČTVRTEK
Aleš 28 PÁTEK

Vlastislav

14 PÁTEK
Vincenc 29 SOBOTA

Robert 

15 SOBOTA
Anastázie 30 NEDĚLE

Blahoslav 
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•  Hodně-li v dubnu vítr duje, 
stodola se naplňuje.

•  Je-li v dubnu krásně a povětří čisté, 
bude květen nepříjemný jistě.

•  Hřímání tohoto měsíce veselý a hojný rok, 
ale zlých smrt předpovídá.

mailto:infocentrum@brandysko.cz
http://www.brandysko.cz
http://www.infocentrum-brandysko.cz
http://www.brandysko.cz


Víte, že... 
ve skleníku Fata 
Morgana najdete 
největší sladkovodní 
akvárium v Čechách?

Botanická zahrada 
hl. m. Prahy

Botanická zahrada hl. m. Prahy
Trojská 800/196, 171 00 Praha-Troja
tel.: 234 148 111
e-mail: info@botanicka.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách. www.botanicka.cz

Pražská botanická zahrada na malebné stráni v Troji je místem pro celou rodinu. Venkovní areál nabízí prostor 
pro odpočinek, poznání i zábavu. Pivoňková louka, Severoamerická prérie, Japonská zahrada a další expozice 
vás po celý rok zaujmou škálou svých barev a vůní a kouzlem květin a stromů. Památkově chráněná vinice  
sv. Kláry nad trojským zámkem produkuje každoročně kolekci kvalitních vín. V historickém viničním domku se 
nachází útulná vinotéka sv. Klára, která je jediným místem, kde si můžete místní vína zakoupit. Usaďte se na 
terase uprostřed vinohradu a se sklenkou v ruce si vychutnejte netradiční výhled na panorama Prahy. Za tro-
pickou přírodou se vydejte do skleníku Fata Morgana, kde se během chvíle přenesete do tropického deštného 
pralesa, horských mlžných lesů či do nejsušších pouští a polopouští.
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květen 16 ÚTERÝ
Přemysl 

1 PONDĚLÍ
Svátek práce 17 STŘEDA

Aneta 

2 ÚTERÝ
Zikmund 18 ČTVRTEK

 Nataša

3 STŘEDA
Alexej 19 PÁTEK

Ivo 

4 ČTVRTEK
Květoslav 20 SOBOTA

Zbyšek 

5 PÁTEK
Klaudie 21 NEDĚLE

Monika 

6 SOBOTA
Radoslav 22 PONDĚLÍ

Emil 

7 NEDĚLE
Stanislav 23 ÚTERÝ

Vladimír 

8 PONDĚLÍ
státní svátek 24 STŘEDA

Jana 

9 ÚTERÝ
Ctibor 25 ČTVRTEK

Viola 

10 STŘEDA
Blažena 26 PÁTEK

Filip 

11 ČTVRTEK
Svatava 27 SOBOTA

Valdemar 

12 PÁTEK
Pankrác 28 NEDĚLE

Vilém 

13 SOBOTA
Servác 29 PONDĚLÍ

Maxmilián / Maxim 

14 NEDĚLE
Bonifác 30 ÚTERÝ

Ferdinand 

15 PONDĚLÍ
Žofie 31 STŘEDA

Kamila 

•  V máji vlhko, chladno 
 – bude vína na dno.

•  Je-li už máj zahradníkem, 
není stodol milovníkem.

•  Jsou-li májové hřiby červivé, 
bude suché léto.

mailto:info@botanicka.cz
http://www.botanicka.cz
http://www.botanicka.cz


Turistický areál Chrám Chmele a  Piva v  Žatci nabízí zábavu a  poučení pro každého. V  rozsáhlém komplexu 
najdete bludiště mezi žoky chmele, 3D animaci ve výtahu, klášterní zahradu plnou zvířátek, dětskou zahradu 
a dětskou hernu i renesanční sladovnu s galerií. Mezi unikáty patří Chmelový maják a Chmelový orloj, který se 
uvede do pohybu každou hodinu. V přilehlé budově, která je sama o sobě technickou památkou a příkladem 
industriální účelové architektury 19. století, sídlí Chmelařské muzeum s největší expozicí svého druhu na světě. 
Naleznete zde program na celý den pro návštěvníky všech věkových kategorií, od batolat po seniory. Z Prahy 
a Karlových Varů je areál vzdálen jen hodinu jízdy. Parkování v místě je zdarma a autobusový terminál pouze  
5 minut chůze. Pivovar vaří nefiltrovaná poctivá piva, která si můžete vychutnat ve stylové restauraci i v minipi-
vovaru U Orloje. Restaurace nabízí české točené limonády, regionální jídla a osobité žatecké speciality. Ubytovat 
se je možné v nedalekých hotelech za ceny již od 300 korun za osobu na noc. Poznejte tisíc let historie pěstování 
chmele a vaření piva v Žatci. Kdo tu nebyl – jako by nežil...

Chrám Chmele 
a Piva v Žatci

Víte, že... 
Žatec býval hlavním světovým centrem 
obchodu s chmelem až do roku 1938?

Chrám Chmele a Piva CZ, příspěvková organizace                                                        
Prokopa Velkého 1951, 438 01 Žatec
facebook: Chrám Chmele a Piva CZ
prohlídky – tel.: 725 861 895, e-mail: info@chchp.cz 
restaurace a pivovar – tel.: 415 210 952, e-mail: uorloje@chchp.cz www.chchp.cz
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červen

1 ČTVRTEK
Laura 16 PÁTEK

Zbyněk 

2 PÁTEK
Jarmil 17 SOBOTA

Adolf 

3 SOBOTA
Tamara 18 NEDĚLE

Milan 

4 NEDĚLE
Dalibor 19 PONDĚLÍ

Leoš 

5 PONDĚLÍ
Dobroslav 20 ÚTERÝ

Květa 

6 ÚTERÝ
Norbert 21 STŘEDA

Alois 

7 STŘEDA
Iveta / Slavoj 22 ČTVRTEK

Pavla 

8 ČTVRTEK
Medard 23 PÁTEK

Zdeňka

9 PÁTEK
Stanislava 24 SOBOTA

Jan 

10 SOBOTA
Gita 25 NEDĚLE

Ivan 

11 NEDĚLE
Bruno 26 PONDĚLÍ

Adriana 

12 PONDĚLÍ
Antonie 27 ÚTERÝ

Ladislav 

13 ÚTERÝ
Antonín 28 STŘEDA

Lubomír 

14 STŘEDA
Roland 29 ČTVRTEK

Petr a Pavel 

15 ČTVRTEK
Vít 30 PÁTEK

Šárka

•  Netřeba v červnu o déšť prositi, 
přijde, jak se začne kositi.

•  Pláče-li červen a neoschne žitko, 
v zajících, koroptvích budem mít řídko.

•  Jaká parna se v červnu dostaví, 
tak se i prosincové mraky postaví.

mailto:info@chchp.cz
mailto:uorloje@chchp.cz
http://www.chchp.cz
http://www.chchp.cz


Víte, že... 
první kostky cukru měly nejen 
bílou, ale i růžovou barvu?

Dačice, ležící ve  východním cípu Jihočeského kraje, jsou vstupní branou do vyhlášených turistických oblastí Podyjí 
a České Kanady, kterými vede hustá síť značených tras vhodných pro výlety. Zdejší chloubou je bezesporu vyná-
lez výroby kostkového cukru z roku 1843, motiv kostky cukru je proto možné v Dačicích vidět na celé řadě míst. 
Zájemci o historii a techniku se mohou zastavit v Leteckém muzeu Viléma Götha, které nese jméno po účastníkovi 
bitvy o Británii. Přístupný je i nově zrekonstruovaný původně renesanční zámek. Radnice města pořádá každý rok 
mnoho kulturních akcí. Mezi nejatraktivnější patří 14denní hudebně-divadelní festival Za Dačickou kostkou cukru 
a řezbářské sympozium Dačická řežba. V letních měsících můžete využít moderní městské koupaliště a čisté přírodní 
rybníky v okolí. Navštívíte-li místní infocentrum, získáte kompletní informace včetně bohaté škály tipů na výlety.

Město Dačice 
Infocentrum Dačice, Palackého nám. 1/I, 380 13 Dačice 
tel.: 384 401 265 
e-mail: info@dacice.cz 
Otevírací dobu najdete na webových stránkách.  www.dacice.cz
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červenec 16 NEDĚLE
Luboš

1 SOBOTA
Jaroslava 17 PONDĚLÍ

Martina

2 NEDĚLE
Patricie 18 ÚTERÝ

Drahomíra 

3 PONDĚLÍ
Radomír 19 STŘEDA

Čeněk 

4 ÚTERÝ
Prokop 20 ČTVRTEK

Ilja 

5 STŘEDA
Cyril a Metoděj 21 PÁTEK

Vítězslav 

6 ČTVRTEK
Mistr Jan Hus 22 SOBOTA

Magdaléna 

7 PÁTEK
Bohuslava 23 NEDĚLE

Libor 

8 SOBOTA
Nora 24 PONDĚLÍ

Kristýna 

9 NEDĚLE
Drahoslava 25 ÚTERÝ

Jakub 

10 PONDĚLÍ
Libuše / Amálie 26 STŘEDA

Anna 

11 ÚTERÝ
Olga 27 ČTVRTEK

Věroslav 

12 STŘEDA
Bořek 28 PÁTEK

Viktor 

13 ČTVRTEK
Markéta 29 SOBOTA

Marta 

14 PÁTEK
Karolína 30 NEDĚLE

Bořivoj 

15 SOBOTA
Jindřich 31 PONDĚLÍ

Ignác 

•  Svatá Markyta velí: 
„Lidé, okopávejte zelí!“

•  Když dne ubývá, 
horka přibývá.

•  Když červenec pěkně hřeje, 
o Vánocích se zima zaskvěje.

mailto:info@dacice.cz
http://www.dacice.cz
http://www.dacice.cz


Víte, že... 
si zájemci mohou pronajmout historické tramvaje 
ke zvláštním soukromým jízdám? 

Muzeum je umístěno ve vozovně, která byla plně v provozu od roku 1909 až do roku 1992. Při návštěvě si můžete 
prohlédnout ojedinělou expozici historických vozidel městské hromadné dopravy. Hlavní část výstavy tvoří tram-
vajová vozidla, která jsou chronologicky seřazena podle doby jejich užívání. Expozice doplňují fotografie, jízdenky, 
plánky a další exponáty dokumentující celou historii městské hromadné dopravy v Praze. Jedním z cenných mo-
delů je například prototyp rychlodrážního vozidla R1, původně plánovaný na počátku 70. let pro pražské metro. 
Sbírka byla v roce 1998 vyhlášena kulturní památkou. Přestože provoz střešovické vozovny byl již ukončen, část 
je stále aktivní. Z jedné haly vyjíždějí o víkendech od dubna do poloviny listopadu historické soupravy tramvají 
na svou pravidelnou trasu centrem města na nostalgické lince č. 91.

Muzeum městské hromadné dopravy
Vozovna Střešovice, Patočkova 4, 162 00 Praha 6
tel.: 296 128 900, e-mail: pokornym@dpp.cz
Otevřeno: 1. 4.  – 17. 11.
jen so, ne, svátky 9  – 17 www.dpp.cz

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Dopravní podnik 
hlavního města Prahy

Muzeum městské 
hromadné dopravy

v Praze
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srpen 16 STŘEDA
Jáchym 

1 ÚTERÝ
Oskar 17 ČTVRTEK

Petra 

2 STŘEDA
Gustav 18 PÁTEK

Helena 

3 ČTVRTEK
Miluše 19 SOBOTA

Ludvík 

4 PÁTEK
Dominik 20 NEDĚLE

Bernard 

5 SOBOTA
Kristián / Milivoj 21 PONDĚLÍ

Johana 

6 NEDĚLE
Oldřiška 22 ÚTERÝ

Bohuslav 

7 PONDĚLÍ
Lada 23 STŘEDA

Sandra 

8 ÚTERÝ
Soběslav 24 ČTVRTEK

Bartoloměj 

9 STŘEDA
Roman 25 PÁTEK

Radim 

10 ČTVRTEK
Vavřinec 26 SOBOTA

Luděk 

11 PÁTEK
Zuzana 27 NEDĚLE

Otakar 

12 SOBOTA
Klára 28 PONDĚLÍ

Augustýn 

13 NEDĚLE
Alena 29 ÚTERÝ

Evelína 

14 PONDĚLÍ
Alan / Sylva 30 STŘEDA

Vladěna 

15 ÚTERÝ
Hana 31 ČTVRTEK

Pavlína 

•  Když je v srpnu ráno hodně rosy, 
mají z toho radost vosy.

•  Když pálí srpen, 
bude pálit i víno.

•  Jsou-li v srpnu hory kalný, 
budou v zimě mrazy valný.

mailto:pokornym@dpp.cz
http://www.dpp.cz
http://www.dpp.cz


Víte, že... 
v zámeckém pivovaru je jedna ze tří expozic 
věnována knoflíkářství a perleti?

Žirovnice

Žirovnice se nachází na  okraji Českomoravské vrchoviny. První písemná zmínka pochází z  roku 1358. V  roce 
1854 byla Žirovnice povýšena na město. Od roku 1864 je u nás i v zahraničí známá výrobou perleťových knof-
líků a později i  šperků a uměleckých předmětů z perleti. Historie města je spjata s historií zámku, který stojí 
na  místě původního gotického hradu. Mezi jeho první majitele patřili na  počátku 14.  století páni z  Hradce, 
později páni z Ústí. Od roku 1485 přešla Žirovnice pod panství rodu Vencelíků z Vrchovišť, ti nechali celý hrad 
přestavět a vyzdobili ho nástěnnými malbami, které dnes patří k jedinečným historickým kulturním památkám 
střední Evropy. Z erbu Vencelíků byl převzat i nynější městský znak, stříbrný jednorožec v modrém poli. Dnešní 
zámecký areál je tvořen zámkem, špýcharem a pivovarem. Ve všech třech objektech jsou umístěny expozice, 
věnované například nástěnné gotické malbě, venkovským tradicím a řemeslům či ukázkám pivovarnictví.

Zámecký areál Žirovnice
Branka 1, 394 68 Žirovnice
tel.: 565 494 095
e-mail: zamek@zirovnice.cz, tic@zirovnice.cz, kultura@zirovnice.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách. www.zirovnice.cz
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září

1 PÁTEK
Linda / Samuel 16 SOBOTA

Ludmila 

2 SOBOTA
Adéla  17 NEDĚLE

Naděžda 

3 NEDĚLE
Bronislav 18 PONDĚLÍ

Kryštof 

4 PONDĚLÍ
Jindřiška 19 ÚTERÝ

Zita 

5 ÚTERÝ
Boris 20 STŘEDA

Oleg 

6 STŘEDA
Boleslav 21 ČTVRTEK

Matouš 

7 ČTVRTEK
Regina 22 PÁTEK

Darina

8 PÁTEK
Mariana 23 SOBOTA

Berta 

9 SOBOTA
Daniela 24 NEDĚLE

Jaromír 

10 NEDĚLE
Irma 25 PONDĚLÍ

Zlata 

11 PONDĚLÍ
Denisa 26 ÚTERÝ

Andrea 

12 ÚTERÝ
Marie 27 STŘEDA

Jonáš 

13 STŘEDA
Lubor 28 ČTVRTEK

Václav 

14 ČTVRTEK
Radka 29 PÁTEK

Michal

15 PÁTEK
Jolana 30 SOBOTA

Jeroným

•  V září mnoho požárů bývá, 
proto se obloha rdívá.

• Září jezdí na strakaté kobyle.

•  Ozve-li se v září hrom, 
bude v zimě zavát každý strom.

mailto:zamek@zirovnice.cz
mailto:tic@zirovnice.cz
mailto:kultura@zirovnice.cz
http://www.zirovnice.cz
http://www.zirovnice.cz


Víte, že... 
na Kladensku fun-
govalo v posledních 
150 letech více než 
50 dolů?

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně se pyšní několika expozicemi k historii Kladna od pravěku do počátku 
20. století, k nimž připravuje další výstavy, v roce 2017 jsou to např. „Bitva u Libušína“, „Pahorkatina Džbán“, 
„Adolf Born aneb jak vzniká poštovní známka“ a další. Významnou pobočkou muzea je Hornický skanzen 
Mayrau ve Vinařicích, jedna z mála památek na kladenské dolování černého uhlí. Objevíte zde areál přesně tak, 
jak vypadal v den ukončení r. 1997 po 123 letech provozu. V letních měsících nabízí muzeum prohlídky staro-
slavného hradiště Budeč s rotundou sv. Petra a Pavla, kde se podle legend učil mladý kníže Václav. Její návštěvu 
můžete spojit s výpravou na hrad Okoř, který je odtud vzdálen 5 km. A poslední pobočkou je zrekonstruovaný 
vojenský bunkr nedaleko Dolního Bezděkova, který je otevřený k prohlídce několik dní v roce.

Sládečkovo vlastivědné muzeum v Kladně, p. o.
Huťská 1375, 272 01 Kladno
tel.: 312 248 045
Otevřeno: denně mimo pondělí 9  –12 a 13  –17, červenec a srpen zavřeno
Hornický skanzen Mayrau ve Vinařicích
Vinařice u Kladna, č. p. 56 
tel.: 312 274 126
Otevřeno: duben až říjen 9 –17, listopad až březen 9 –15 www.omk.cz, mayrau.omk.cz

Sládečkovo 
vlastivědné muzeum 

v Kladně 
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říjen 16 PONDĚLÍ
Havel

1 NEDĚLE
Igor 17 ÚTERÝ

Hedvika 

2 PONDĚLÍ
Olivie / Oliver 18 STŘEDA

Lukáš 

3 ÚTERÝ
Bohumil 19 ČTVRTEK

Michaela 

4 STŘEDA
František 20 PÁTEK

Vendelín 

5 ČTVRTEK
Eliška 21 SOBOTA

Brigita 

6 PÁTEK
Hanuš 22 NEDĚLE

Sabina 

7 SOBOTA
Justýna 23 PONDĚLÍ

Teodor 

8 NEDĚLE
Věra 24 ÚTERÝ

Nina 

9 PONDĚLÍ
Štefan / Sára 25 STŘEDA

Beáta 

10 ÚTERÝ
Marina 26 ČTVRTEK

Erik 

11 STŘEDA
Andrej 27 PÁTEK

Šarlota / Zoe 

12 ČTVRTEK
Marcel 28 SOBOTA

státní svátek 

13 PÁTEK
Renáta 29 NEDĚLE

Silvie 

14 SOBOTA
Agáta 30 PONDĚLÍ

Tadeáš 

15 NEDĚLE
Tereza 31 ÚTERÝ

Štěpánka

•  Čím déle vlaštovky u nás v říjnu 
prodlévají, 
tím déle pěkné a jasné dny potrvají.

•  Jestli má dub mnoho ovoce, 
bývá ráda tuhá a dlouhá zima.

• Říjen a březen rovné jsou ve všem.

http://www.omk.cz
http://mayrau.omk.cz
http://mayrau.omk.cz
http://www.omk.cz


Víte, že... 
na hradě Bouzov  
se otevírá nová trasa 
Arcivévodův okruh 
a naučná stezka  
v hradním parku?

Hrad Bouzov

Romantický hrad založený na přelomu 13. a 14. století se nachází v malebné krajině Litovelska a Mohelnicka. 
Do roku 1696 jej střídavě vlastnili příslušníci různých českých a moravských rodů, pak panství s hradem koupil 
Řád německých rytířů. Od roku 1945 je majetkem státu. V roce 1999 byl prohlášen za národní kulturní památku.  
Hrad je plně zařízen a  vybaven obrazy, uměleckými předměty, historickým i  na  míru vyrobeným nábytkem. 
Dnešní podobu typického romantického sídla s cimbuřími, arkýři, střílnami a chrliči získal po rozsáhlé přestavbě 
v  letech 1896–1910. Unikátní jsou dva funkční padací mosty a  padací mříž, které mohou návštěvníci spatřit 
v provozu při slavnostních příležitostech, jako je zahájení a ukončení sezony, vernisáže výstav, hradní jarmark 
a karneval apod. Pro děti i dospělé Bouzov pořádá v průběhu roku kostýmované a večerní prohlídky. Magické 
kouzlo hradu jej trvale činí vyhledávaným objektem pro pořádání společenských akcí, koncertů, divadelních 
představení, výstav a svateb. Svoji roli si také zahrál v mnoha pohádkách a historických filmech. Bouzov nabízí 
k pronájmu velké množství rozmanitých interiérů – sálů, síní a nádvoří.

Státní hrad Bouzov
Bouzov 8
783 25 Bouzov
pokladna a rezervace – tel.: 775 888 960, e-mail: rezervace.bouzov@npu.cz
Otevírací dobu najdete na webových stránkách. www.hrad-bouzov.cz
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listopad

1 STŘEDA
Felix 16 ČTVRTEK

Otmar 

2 ČTVRTEK
Památka zesnulých 17 PÁTEK

Mahulena

3 PÁTEK
Hubert 18 SOBOTA

Romana 

4 SOBOTA
Karel 19 NEDĚLE

Alžběta 

5 NEDĚLE
Miriam 20 PONDĚLÍ

Nikola 

6 PONDĚLÍ
Liběna 21 ÚTERÝ

Albert 

7 ÚTERÝ
Saskie 22 STŘEDA

Cecílie 

8 STŘEDA
Bohumír 23 ČTVRTEK

Klement 

9 ČTVRTEK
Bohdan 24 PÁTEK

Emílie

10 PÁTEK
Evžen 25 SOBOTA

Kateřina

11 SOBOTA
Martin 26 NEDĚLE

Artur 

12 NEDĚLE
Benedikt 27 PONDĚLÍ

Xenie 

13 PONDĚLÍ
Tibor 28 ÚTERÝ

René 

14 ÚTERÝ
Sáva 29 STŘEDA

Zina 

15 STŘEDA
Leopold 30 ČTVRTEK

Ondřej 

•  Listopadové hřmění 
pšenici ve zlato mění.

•  Když krtek v listopadu ryje,  
budou na Vánoce létat komáři.

•  Když se v listopadu hvězdy třpytí, 
mrazy se brzo uchytí.

mailto:rezervace.bouzov@npu.cz
http://www.hrad-bouzov.cz
http://www.hrad-bouzov.cz


Víte, že... 
na každé soše pracuje okolo 15 specialistů a samotná 
výroba jedné sochy trvá 3 až 6 měsíců?

Musée Grévin Praha

Nejzábavnější muzeum voskových figurín Grévin nabízí společnost českých i světových legend z oblasti sportu, 
kultury, historie, politiky a showbyznysu. Díky originálnímu scénografickému ztvárnění se návštěvníci stávají 
svědky neočekávaných setkání, součástí dávné i nedávné historie a partnery hvězd filmového i hudebního 
průmyslu. Během prohlídky čeká na návštěvníky ve třech patrech na ploše 3000 m2 například Karel Gott, Lucie 
Bílá, Karel IV., Václav Havel, Marilyn Monroe, Brad Pitt, Michael Jackson, ale také Krteček nebo Spejbl a Hurvínek. 
Dokonce je možné si na jedné z interaktivních zastávek vytvořit vlastní 3D voskovou figurínu a výsledek si po-
slat na svůj e-mail. Milovníci nejnovějších technologií také ocení videomapping, který dotváří například podobu 
svatého Václava. Brzy po otevření v roce 2014 se muzeum Grévin zařadilo mezi Top 10 nejnavštěvovanějších 
muzejních institucí v Praze. Vybráno pro něj bylo nejprve 80 důležitých osobností, k nimž každý rok přibývají 
další. Vždy o adventu je muzeum vánočně vyzdobeno. Nechybí ani vánoční stromeček a tematický sortiment 
v suvenýrovém obchodě, kde najdete jednu z nejširších nabídek dárků s motivy Josefa Lady.

Musée Grévin Praha
Celetná 15, 110 00 Praha 1 – Staré Město
tel.: 226 776 776
e-mail: info.praha@grevin.com 
Otevírací dobu najdete na webových stránkách. www.grevin.com 
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prosinec 16 SOBOTA
Albína 

1 PÁTEK
Iva 17 NEDĚLE

Daniel 

2 SOBOTA
Blanka 18 PONDĚLÍ

Miloslav 

3 NEDĚLE
Svatoslav 19 ÚTERÝ

Ester 

4 PONDĚLÍ
Barbora 20 STŘEDA

Dagmar 

5 ÚTERÝ
Jitka 21 ČTVRTEK

Natálie 

6 STŘEDA
Mikuláš 22 PÁTEK

Šimon 

7 ČTVRTEK
Ambrož / Benjamín 23 SOBOTA

Vlasta 

8 PÁTEK
Květoslava 24 NEDĚLE

Adam a Eva 

9 SOBOTA
Vratislav 25 PONDĚLÍ

Boží hod vánoční 

10 NEDĚLE
Julie 26 ÚTERÝ

Štěpán

11 PONDĚLÍ
Dana 27 STŘEDA

Žaneta 

12 ÚTERÝ
Simona 28 ČTVRTEK

Bohumila 

13 STŘEDA
Lucie 29 PÁTEK

Judita 

14 ČTVRTEK
Lýdie 30 SOBOTA

David 

15 PÁTEK
Radana / Radan 31 NEDĚLE

Silvestr

•  Prosinec proměnlivý a vlahý, 
nedělá nám zima těžké hlavy.

•  Není-li prosinec studený, 
bude příští rok hubený.

•  Jsou-li v zimě po cestách ledy, 
podaří se výborně zelí.

mailto:info.praha@grevin.com
http://www.grevin.com
http://www.grevin.cz


leden • Novoroční výstup na Praděd (výstup na 
nejvyšší horu Moravy a Slezska)

únor • Čokoládový festival v  Olomouci a Teplicích  
(o čokoládě od výroby až po ochutnávku)

březen • Festival kolem světa v Plzni (projekce, vý-
stavy a besedy o cestování) 

duben • Cuvée Ostrava na zámku Zábřeh (soutěž 
kupáží, asambláží a známkových vín) 

květen • Děčínská kotva (mistrovství floristů ČR 
spojené s výstavou)

červen • Mistrovství Evropy v dřevorubeckých spor-
tech v Jihlavě

červenec • Barokní noc na zámku Český Krumlov 
(slavnost Festivalu komorní hudby) 

srpen • Hradozámecká noc (večerní prohlídky a akce 
na mnoha českých hradech a zámcích)

září • 1/2Maraton v Ústí nad Labem (běžecký závod 
na 21,0975 km po trati podél řeky Labe)

říjen • Výlovy rybníků na Třeboňsku (tradiční vyvr-
cholení rybářského roku) 
listopad • Výstava Na panel v Moravské galerii  
v Brně (o umění v období normalizace)

prosinec • Memoriál Alfreda Nikodéma v  Praze  
(71. ročník nejstarší otužilecké akce v ČR)

1717
13. května se narodila Marie Terezie, jediná vládnoucí 
žena na českém trůně v  historii. 2. září byl vydán ro-
botní patent, který upravoval povinnosti poddaných 
rolníků a sedláků. Mimo jiné nařizoval, že robotní den 
začíná po východu a končí při západu slunce s dvěma 
hodinami na odpočinek. 9. listopadu byla ustanovena 
první inženýrská profesura ve střední Evropě Christianu 
Josefu Willenbergovi. Se snahami tohoto původně vo-
jenského stavebního inženýra se pojí počátky dnešního 
Českého vysokého učení technického v Praze. 

1617
29. června byl korunován za českého krále Ferdinand 
II. Štýrský. A to ještě za života svého předchůdce  
a bratrance, bezdětného Matyáše Habsburského, což 
nebývalo obvyklé. 11. prosince nechal arcibiskup Jan 

Soutěž s Kalendářem 365 dní
Na  titulní straně naleznete 12 různých fotogra-
fií, které charakterizují prezentace u jednotlivých 
měsíců. 

Vaším úkolem je přiřadit číslo na  fotografii 
k správnému místu, městu nebo instituci. 

Podrobné čtení naší brožury Vám pomůže odhalit  
správné odpovědi. Vylosujeme 12 výherců, kte-
ří získají vstupenky a  dárky z  oblasti kultury  
a cestovního ruchu. 

Řešení posílejte do 15. června 2017 e-mailem na  
adresu: soutez@i-prague.info.
Nezapomeňte uvést telefonní kontakt i poštovní
adresu, na kterou si přejete zaslat případnou výhru.

1917
17. května byl vydán Manifest českých spisovatelů, 
který podepsalo 222 literátů. Adresován byl českým 
poslancům Říšské rady, po nichž žádal, aby přestali být 
loajální Rakousku-Uhersku a více podporovali práva 
českého národa. 25. května došlo v  muniční továrně 
Škodových závodů v Plzni k výbuchu, při němž zahynu-
lo přes 200 lidí. Tragická událost byla pro Karla Čapka 
jednou z inspirací pro napsání románu Krakatit. 8. pro-
since byla založena Česká astronomická společnost.

1817
1. června mohla veřejnost poprvé obdivovat v  Praze 
na Vltavě paroloď, kterou předváděl český konstruk-
tér a vynálezce Josef Brožek. 16. září Václav Hanka  
a Josef Linda údajně objevili Rukopisy královédvorský 
a zelenohorský. Dodnes se vedou spory, zda jde o falza. 

Sedmnáctky na konci letopočtů

Výběr akcí na rok 2017

Lohelius zbořit protestantský kostel v  severočeském 
městečku Hrob. Tato událost byla jednou z těch, které 
významně vystupňovaly napětí mezi českými stavy  
a Habsburky, jež vedlo až ke třicetileté válce. 

1517
25. března zachvátil Louny velký požár. Plameny po-
ničily vedle domů i opevnění, dřevěný most přes řeku 
Ohři a kostel sv. Mikuláše. Král Ludvík Jagellonský jako 
pomoc osvobodil město od platů do královské komory, 
peníze měly být použity na opravu. 24. října byla mezi 
šlechtou a královskými městy uzavřena Svatováclavská 
smlouva. Města získala právo třetího hlasu na zem-
ských sněmech, na oplátku musela šlechtě přiznat prá-
vo na vaření piva. V roce 1517 vyšel také první český 
tištěný herbář (i když vytištěn byl v Norimberku). Jeho 
autorem je lékař Jan Černý-Niger.
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zajímavých staveb, nad nimiž se mnoha návštěvní-
kům doslova tají dech ještě po třech staletích. 
Narodil se 3. února 1677 a zemřel 7. prosince 1723. 
Pravděpodobně se vyučil u J. B. Matheye. Mladý 
Santini ovšem nacházel poučení i v díle dalších, často  
i už nežijících tvůrců. Jeho „učitelem“ byl například Petr 
Parléř, autor pražské katedrály svatého Víta. Výrazně jej 
ovlivnili například i italští barokní architekti, především 
Francesco Borromini, Guarino Guarini či G. L. Bernini. 
V  případě Borrominiho je Santini dokonce jeho vůbec 
nejvýznamnějším „žákem“.
Od roku 1700 začal Santini samostatně působit. Doložen 
je při přestavbě cisterciáckého kláštera na Zbraslavi,  
v Praze navrhuje šlechtické paláce a po Matheyovi 
dokončuje kostel theatinů, zvaný U kajetánů, na Malé 
Straně. Od roku 1703 projektuje obnovu klášterního 
kostela v Sedlci u Kutné Hory. To je první zakázka, při 
níž zcela plánovitě pracuje s prvky gotického slohu. 
Ve stejném duchu se nese i jeho práce při obnově 
klášterních kostelů ve Žďáru nad Sázavou, Kladrubech  
a Želivě. Kromě toho pokračuje i v „barokní“, antickou  
architekturou ovlivněné linii své tvorby. Přelomovým  
dílem je v tomto ohledu drobná centrální kaple v  Panen- 
ských Břežanech, vybudovaná mezi lety 1705 –1707. 

Významnými díly jsou i novostavba konventu cisterci-
áckého kláštera v Plasích, související novostavby ma-
riánské kaple v nedalekých Mladoticích a proboštství  
s poutním kostelem v Mariánské Týnici. Z řady zámec-
kých realizací zmiňme především novostavbu pozoru-
hodného loveckého zámku Karlova Koruna. Přirozeným 
uměleckým vyvrcholením je pak výstavba poutního 
kostela svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře  
u Žďáru nad Sázavou. Poslední významnou Santiniho 
realizací je klášterní areál v Rajhradě u Brna. 
Navzdory své předčasné smrti nám tento umělec zane-
chal více než osmdesát zcela originálních a neopakova-
telných staveb. Architekt v nich originálně pracuje se 
světlem, s kompozicí prostoru, s geometrickými vztahy  
i s všudypřítomnými symbolickými obsahy. Rozhodně 
není přehnané tvrdit, že Santiniho stavby jsou vlastně 
zhmotnělou poezií. 

Klášterní noc

Program k 340. výročí narození génia barokní  
gotiky, architekta Jana Blažeje Santiniho-Aichela,  
se uskuteční v areálu kláštera ve Žďáře nad Sázavou, 
v sobotu 9. září 2017. 

V průběhu roku 2017 probíhají na nejvýznamnějších 
Santiniho realizacích i další kulturní a vzpomínkové akce. 
Podrobné informace najdete na webu:
  www.santini.cz

Asi každý člověk zná alespoň některé ze jmen nej-
významnějších italských malířů, sochařů a architektů.  
V Praze první poloviny 18. století se ovšem podobný zá-
zrak umění jako v renesanční Itálii odehrál také. Pražský 
Leonardo, Michelangelo, Donatello či Rafael se ovšem 
jmenují Braun, Brokof, Brandl, Reiner, Dientzenhofer 
a v neposlední řadě Santini.
Vedle Kryštofa Dientzenhofera patří právě Jan Blažej 
Santini-Aichel k  nejvýznamnějším českým barokním 
architektům. Ba co víc, patří k nejoriginálnějším 
architektům evropského baroka vůbec. Za pouhých 
dvacet tři let produktivního života vybudoval řadu  

Toto speciální celoroční vydání Kalendář 365 dní je součástí 
edice pravidelných bezplatných tříměsíčníků, které najdete 
v informačních střediscích, v kulturních zařízeních a na 
kulturních akcích, na úřadech, veletrzích cestovního ruchu aj.
i-Prague/i-Prag vychází vždy k: 1. 2., 1. 5., 1. 8. a 1. 11.
90 dní v Praze vychází vždy k: 1. 3., 1. 6., 1. 9. a 1. 12.

340 let od narození architektonického génia 
Jana Blažeje Santiniho-Aichela
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Strahovská knihovna 
Při příležitosti prohlídky 
Pražského hradu nezapomeňte 
poblíž navštívit premonstrátský 
klášter a v něm druhou nejstarší 
klášterní knihovnu u nás.
Seznamte se s jednou z nejlépe  
zachovaných historických sbírek knih, 
rukopisů a prvotisků ve střední Evropě. 
Zastavte se nad mapami a glóby  
a užasněte nad jedinečnou výzdobou 
Filosofického sálu, Teologického sálu, 
nad freskami a nad exponáty  
v Kabinetu kuriozit.   

Strahovské nádvoří 1/132, Praha 1
denně 9–12 a 13–17, pokladna tel. 233 107 718

www.strahovskyklaster.cz
Foto: inzertní partneři
Sazba: AlineaPrint

MK ČR E 17510 
vydavatel: Milan Beniš

Kalendář 365 dní
turistické cíle a tipy  
náklad 75 000 ks

určeno k volnému odběru

• uzávěrka tohoto čísla byla 
15. 11. 2016 

• uvádíme v té době dostupné 
informace

• změny termínů 
a případné tiskové chyby 
vyhrazeny
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Elektronickou podobu Kalendáře 365 dní  
najdete na www.i-prague.info

http://www.i-prague.info
http://www.strahovskyklaster.cz

