
3
Výletní lodí 
po Labi

4
Metalovou cestou 
za poznáním

7
Kulturní 
léto 2021

9
Za tradicí 
do skanzenu 

REGION 
POJIZEŘÍ 
A POLABÍ

PODĚBRADY
MLADÁ BOLESLAV
NYMBURK

WWW pojizeriapolabi.cz
FB pojizeriapolabi
IG pojizeri_a_polabi

č. 1 / léto 2021 NOVINY JSOU ZDARMA



Poděbrady –
město, které baví

Architektonické
zastavení

Kam za
sportem?

Milí návštěvníci a výletníci, 
dostává se vám do ruky první vydání Turistických novin oblasti Po-
jizeří a Polabí. Pevně věříme, že pro vás bude inspirací k návštěvě 
zajímavých míst, které náš region nabízí. Máme za sebou dlouhé 
období, kdy nebylo možné cestovat a poznávat naši krásnou zemi, 
o to víc jistě oceníte naše osvědčené tipy. Na dvanácti stránkách 
se dočtete, kam se vydat na pěší výlet nebo na kole, kde je nejlep-
ší koupání, jaké historické památky navštívit nebo co podniknout, 
aby se vaše děti báječně pobavily. Díky přehlednému kalendáři 
akcí uvnitř čísla vám neunikne žádný koncert, festival ani výstava.

Relax pro tělo i duši nabízí Poděbrady, největší středočeské lázně 
s věhlasnými léčivými minerálními prameny, překrásným parkem 
a lázeňskou kolonádou. Labská cyklostezka vás zavede do krá-
lovského města Nymburk se zachovalými středověkými hradba-
mi a gotickým chrámem sv. Jiljí. Největší město oblasti, Mladá 
Boleslav, je neodmyslitelně spjatá s výrobou automobilů Škoda. 
Nalézá se zde i hojně navštěvované muzeum mapující historii 
této fenomenální značky. 

Dávnou minulost připomínají pozůstatky raně středověkého slav-
níkovského hradiště u Libice nad Cidlinou. V kraji nechybí ani 
romantické zříceniny. Nedaleko Mladé Boleslavi se nachází zří-
cenina gotického hradu Michalovice, u Bakova nad Jizerou zříce-
nina hradu a zámku Zvířetice. Skutečnou barokní perlou je zámek 
Loučeň, kromě původních interiérů nadchne parkem s unikátními 
labyrinty a bludišti. Kamenným sálem a modrými pokoji překvapí 
venkovský zámek v Křinci. Doslova jako z pohádky vypadá filmaři 
oblíbený novorenesanční zámek Stránov v Jizerním Vtelně.

Za návštěvu stojí Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus 
v Ostré, Skanzen lidové architektury v Přerově nad Labem a Dob-
rovická muzea. Nevšední zážitky přinese návštěva zábavního 
parku Mirakulum v Milovicích nebo nedaleký Tankodrom. Malým 
i velkým obdivovatelům zvířat se bude líbit v Zoologické zahradě 
Chleby. Stáda divokých koní, praturů a zubrů lze spatřit v přírodní 
rezervaci Milovice. 

Pěší turisté si užijí nenáročné výlety v lužních lesích nebo kolem 
rybníků a jezer. Cyklisté poznají krásy krajiny podél řek Jizery 
a Labe. Na své si přijdou milovníci vodních sportů, vodáci i ti, kteří 
si říční krajinu raději vychutnají z paluby výletní lodě. 

Léto můžete strávit u nás v Pojizeří a Polabí mnoha různými způ-
soby a každý si tu najde to svoje. Přejeme vám, ať je čas prázdnin 
a dovolených plný pohody a skvělých zážitků!

Pojizeří a Polabí, z.s. 
Oblastní organizace destinačního managementu

Ať už se do Poděbrad chystáte na výlet, prodloužený víkend nebo lázeň-
ský pobyt, určitě je zde co objevovat. Začít můžete na Jiřího náměstí, kde 
vaši pozornost upoutá barokní mariánský sloup a jezdecká socha krále 
Jiřího. Hlavní dominantou je zámek. Na nádvoří najdete městské divadlo 
a kino. Okolní prostranství zdobí 28 pestrobarevných srdcí. Pravá lázeň-
ská atmosféra na vás dýchne při procházce centrálním parkem – zurčící 
vodotrysky, upravené záhony, vůně kávy a oplatek. Snad každý návštěv-
ník musí mít fotku u slavných květinových hodin nebo u Libenského kolo-
nády. Město po celý rok žije koncerty a nejrůznějšími festivaly.

Při procházce po nábřeží nelze 
minout úchvatnou technickou 
stavbu vodní elektrárny, která, 
i když patří k nejstarším na Labi, 
je stále funkční. Neoklasicistní 
stavba s prvky kubismu vznikla 
podle návrhu Antonína Engela. 
Součástí projektu bylo vybudo-
vání jezu a plavební komory. Od 
roku 2017 je na seznamu národ-
ních kulturních památek. 

•
Město protíná několik cyklistic-
kých tras. Nejznámější je Labská 
stezka, která vede proti proudu 
řeky Labe okolo soutoku s Cidli-
nou až do Kolína. Opačným smě-
rem se dostanete do Nymburka. 
Můžete k tomu využít tras po obou 
březích. Na své si zde přijdou i in-
-line bruslaři. Na přírodním koupa-
lišti Jezero, které lemují písečné 
pláže i travnaté plochy, se vyřádí 
každý. K zapůjčení jsou šlapad-
la a lodičky. Na antukovém hřišti 
v areálu je možné si zahrát volejbal 
nebo nohejbal. K dispozici jsou 
i kurty na beachvolejbal. Rájem 
pro golfisty je osmnáctijamkové 
parkové hřiště ležící uprostřed luž-
ních lesů, založené bylo už v 60. le-
tech min. století. Nové sportovní 
aktivity vhodné pro všechny ge-
nerace nabízí MultiGolfPark. Uni-
kátní šestijamkové hřiště letos 
vyrostlo u vodárenské věže v Ne-
umannových sadech. 

Poděbradský park

Hydroelektrárna Poděbrady

VÍTEJTE 
V POJIZEŘÍ 
A POLABÍ

•

•
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Nahlédnutí do
Galerie Ludvíka Kuby

Jiříkovo poselství Kde se děti
zaručeně nenudí

Výprava
za Kelty

Hurá na
palubu!

Slavníkovské
hradiště v Libici

Choťánky
a Huslík

Bohatý výstavní program si pro 
obdivovatele výtvarného umění 
připravila Galerie Ludvíka Kuby. 
Do poloviny prázdnin je k vidě-
ní popartová výstava HalfTime 
umělce Pasty Onera (1979). Od 
7. srpna do 31. října se představí 
Adam Kašpar (1993), malíř, jehož 
dominantním tématem je příro-
da, kterou zobrazuje precizní re-
alistickou technikou.

•
Král Jiří z Poděbrad je právem považován za jednoho z nejvýznamnějších 
českých panovníků. Kde jinde se můžete lépe seznámit s jeho odkazem 
než na poděbradském zámku? V nejstarších a jediných veřejnosti pří-
stupných prostorách se nachází Památník krále Jiřího. Většina expozice 
je věnována Jiříkovu životu a odkazu. Připomíná jeho vládu a zahraniční 
politiku, hlavně pak myšlenku mírové organizace křesťanských panovní-
ků, která byla předobrazem dnešní Evropské unie. Tvůrci jezdecké so-
chy krále Jiřího, sochaři Bohuslavu Schnirchovi, je věnována navazující 
výstava. Nelze vynechat zámecké sklepení, které slouží jako lapidárium.

•
Najít zábavu pro děti je v Podě-
bradech snadné, stačí navštívit 
dvě muzea na Jiřího náměstí. Fa-
noušci filmových hrdinů se zastaví 
ve Film Legends Museum. Sbírka 
čítá stovky soch a figurek postav 
z hollywoodských trháků. Přes  
3 000 exponátů postavených z le-
gendárních kostek vystavují v Mu-
zeu Lega. Raritou je zmenšenina 
poděbradského náměstí.

•
Za keltskou historií se vydejte do 
vesničky Dobšice. Při archeolo-
gickém výzkumu zde bylo obje-
veno pohřebiště z doby laténské. 
O životě Keltů, jejich zvyklostech 
a rituálech se dozvíte v místním 
muzeu. Opodál se nachází dětské 
hřiště, které má podobu oppida. 
V prostoru dřevěného opevnění 
je volně přístupná i keltská polo-
zemnice. Dobrodružství a pozná-
ní přináší putování po nedaleké 
naučné stezce Malého Dobše.

Prohlédněte si okolí města Podě-
brady z vodní hladiny. Nevšední 
zážitek nabízí plavba výletní lodí 
Král Jiří. Loď kotví v přístavišti 
přímo pod zámkem a pravidelně 
podle jízdního řádu vyplouvá buď 
k soutoku řeky Labe s Cidlinou, 
nebo opačným směrem k Nymb-
urku. Kromě obdivuhodných po-
labských scenérií může zaujmout 
i průjezd plavební komorou.

•
Významnou památku raného 
středověku si můžete prohléd-
nout v Libici nad Cidlinou. Byla 
sídlem slavného rodu Slavníkov-
ců, kteří v té době ovládali téměř 
polovinu tehdejších Čech. Roku 
995 byla Libice vypálena a Slav-
níkovci vyvražděni. Na návrší se 
dnes rozkládají pozůstatky paláce 
a kostela. Opodál stojí sousoší sv. 
Vojtěcha a sv. Radima.

Choťánky patří mezi nejstarší vsi 
na Poděbradsku. První zmínku 
nalezneme v roce 1345, kdy zde 
ležela tvrz, která byla zřejmě his-
toricky spjata s poděbradským 
zámkem. Dominantou návsi je 
zvonička. Obec obklopují lužní 
lesy plné tůní a přírodní památka 
Choťánecké louky. Za návštěvu 
stojí blízké Ekocentrum Huslík, 
jehož součástí je záchranná sta-
nice, živá zahrada a středisko en-
viromentální výchovy. 

Pasta Oner: HalfTime

Památník krále Jiřího Muzeum Lega 

Polozemnice s palisádovým plotem

Loď Král Jiří

Sv. Vojtěch a sv. Radim

Rozkvetlý lužní les

•

•

•
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Mladá Boleslav… Škoda nepoznat ! Metalová cesta

Sochy z Metalového
sympozia

Městský palác
Templ

Architektonické
zastavení

Stará vojenská píseň Boleslav, Boleslav – překrásné město zůsta-
la pravdivá dodnes, dlouhá léta po svém vzniku. V druhé polovině  
15. století se město stalo střediskem Jednoty bratské. Ve zdejší tiskár-
ně na Karmeli množil začátkem 16. století své spisy i jiné Mikuláš Klau-
dián, autor první tištěné mapy Čech z roku 1518. V roce 1595 se Mladá 
Boleslav vykoupila z poddanství a v roce 1600 byla císařem Rudolfem 
II. povýšena na královské město. Významným rokem byl rok 1895, kdy 
knihkupec Václav Klement a mechanik Václav Laurin založili dílnu na 
výrobu a opravy jízdních kol. O čtyři roky později zde byl zkonstruován 
první motocykl značky Slavia a v roce 1905 první automobil. V roce 
1925 se podnik stal součástí plzeňských Škodových závodů. Navštivte 
ŠKODA Muzeum, Muzeum Mladoboleslavska na hradě, Sbor českých 
bratří nebo moderní městský bazén. Z vyhlídkové věže staré radnice na 
Staroměstském náměstí dohlédnete až na zříceninu hradu Michalovice 
nebo na Židovský hřbitov.

• 
Naučná stezka, která zavede návštěvníka Mladé Boleslavi do histo-
rických zákoutí města a upozorní na významné pamětihodnosti, které 
zůstávají oku turisty zcela neprávem skryty. Na 7 km dlouhé trase se 
nachází 16 originálních audiovizuálních panelů, ozdobených plastikami 
z kovářské dílny Davida Szalaye. Zatočte klikou a zaposlouchejte se 
do zajímavého vyprávění o Mladé Boleslavi! • Trasa má i zkrácenou 
variantu pro dětské výletníky. Na dětském okruhu vás bude provázet 
originální průvodce v podobě autíčka jménem Vojta Škoda ze slavné 
automobilové rodiny z Mladé Boleslavi. Zkrácená trasa má 7 zastave-
ní s infopanely, do kterých autíčko namluvilo dětské záznamy. Děti tak 
zábavnou formou získají zajímavé informace z historie automobilky, di-
vadla, Sboru českých bratří, dvou kostelů a staroměstské radnice. Dět-
ského průvodce – soutěžní brožuru si můžete vyzvednout ve ŠKODA 
Muzeu a v turistickém informačním centru. Pokud dané úkoly splníte, 
získáte odměnu v podobě hravého překvapení. 

• 
Volně přístupná venkovní galerie v zahradě Kliniky Dr. Pírka v Mladé  
Boleslavi nabízí kulturní zážitek v podobě několika kovových soch, kte-
ré vznikaly pod rukama uměleckých kovářů v rámci sedmi ročníků již 
tradičního Metalového sympozia. Další sochy jsou instalovány na růz-
ných místech Mladé Boleslavi. Australan Matt Hill svou sochou reago-
val na brutální zabití nosorožce, kterého se v roce 2017 dopustili pytlá-
ci přímo v zoologické zahradě ve francouzském městě Thoiry. Socha 
nese název Naděje, v naději, že podobné jednání již lidé nedopustí. Více 
o sochách i jejich autorech se dozvíte na webových stránkách věnova-
ných Metalové cestě a Metalovému sympoziu. www.metalovacesta.cz 

• 
Pozdně gotické městské šlech-
tické sídlo plné zábavy. Kromě 
stálé multimediální expozice a ga-
lerie zde naleznete také interak-
tivní hřiště. Přijďte si s dětmi vy-
zkoušet práci archeologů, házet 
pravěkým oštěpem, vyrazit minci 
nebo střílet lukem.

Národní kulturní památkou je 
budova průmyslové školy od ar-
chitekta Jiřího Krohy, který pro 
Mladou Boleslav navrhnul i další 
originální stavby.

Hrad a Staroměstské náměstí

Panely na Komenského a Staroměstském náměstí

Střední průmyslová škola

Vstup do Templu Přesun Naděje. Před Městským divadlem Mladá Boleslav

•

•
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Letecké muzeum
Metoděje Vlacha

Loreta a Campanilla

Infocentrum
vydalo knihu
Mladoboleslavsko

Dobrovická muzea, o.p.s.
Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví,
řepařství a města Dobrovice

Naučné stezky Mladoboleslavska

• 
Muzeum, které v Mladé Boleslavi 
vybudoval Středočeský kraj, na-
bízí návštěvníkům nevšední po-
dívanou na historii letectví. Sbír-
ka více jak 25 letadel, originálů 
i replik období od pionýrských 
dob až po současnost je umístě-
ná v hlavní hale. Většina letadel je 
plně funkčních.

• 
Navštivte architektonický skvost 
Kosmonos, podle návrhu italské-
ho architekta Alliprandiho, zná-
mý i daleko za hranicemi. 

• 
Kniha navazuje na předchozí ti-
tul z roku 2018 Boleslav – Mladá 
a krásná. Přestože se na obou 
publikacích podílel stejný autor-
ský tým, nová kniha má ambici 
představit místa v literatuře dosud 
nepopsaná. Vypraví se i za hrani-
ce samotného Mladoboleslavska 
a zavede čtenáře například do 
Mšena, Sobotky či Křince. Za texty 
a fotografiemi stojí autor Jaroslav 
Kocourek, Jiří Dufek dodal texty 
a řezy automobilů, Jaroslav Sta-
něk přispěl třiceti nákresy budov. 
Novinkou v této knize jsou kresby 
zvířat od Jana Hoška, dále spolu-
pracovali Václav Šolc, autor knížek 
Mlýny na Klenici a v okolí a Mlýny 
na Strenickém potoce, a Jiří Bar-
toš Sturz, odpovědný za historické 
korektury. Protože má knížka regi-
onální obsah, spolupracovala na ní 
i infocentra z okolních měst.

• 
Město Dobrovice je kolébkou českého cukrovarnictví. Nachází se zde 
nejstarší nepřetržitě fungující cukrovar v Evropě, jehož činnost započala 
již roku 1831. Na vlastní oči tak můžete vidět výrobu cukru v největším 
českém cukrovaru a to v rámci exkurze, které pořádají Dobrovická mu-
zea na objednávku. V muzeích se pak seznámíte s historií tohoto oboru, 
s pěstováním cukrové řepy, výrobou lihu či nahlédnete do dějin města. 
Kontakt: Dobrovická muzea, o.p.s. / Palackého náměstí 2, Dobrovice 
T 725 871 072 / E mu.recepce@tereos.com / www.dobrovickamuzea.cz

• 
Naučná stezka Chlum představí unikátní přírodní park, který je chrá-
něný zároveň jako evropsky významná lokalita a je jedním z archeolo-
gicky nejzajímavějších území na Mladoboleslavsku. Mezi panely s QR 
kódy jsou i interaktivní prvky pro děti. Okružní naučná stezka přírodní  
rezervací Vrch Baba vede světem vyhaslé sopky kolem čedičových  
vrcholů Dědek a Baba. Stezka obsahuje celkem 7 informačních tabulí 
pro děti i dospělé a provází jí skřítek Nefelínek. 

Na připravených simulátorech 
s letouny z období první světové 
války si každý může prakticky vy-
zkoušet své pilotní umění, na dal-
ších si můžete vyzkoušet přetí-
žení při leteckých obratech nebo 
seskok padákem. V prvním patře 
čeká návštěvníky velká sbírka 
originálů radiostanic, leteckých 
fotoaparátů, uniforem, kombi-
néz, přístrojů a dalších leteckých 
zařízení od počátků letectví až po 
současnost. Příjemná kavárna 
čeká nejen na dospělé, ale i na 
malé návštěvníky, pro které jsou 
připravena malá šlapací letadla. 
K hlavním leteckým zajímavos-
tem patří létající replika Metoděje 
Vlacha, konstruktéra a aviatika, 
který v Mladé Boleslavi postavil 
v roce 1912 první české letadlo 
poháněné automobilovým moto-
rem a sám na něm vzlétl. V mu-
zeu najdete také slavný Polikar-
pov Po–2, ruský létající originál 
z roku 1937. www.lmmv.cz

Cena publikace s celkem 552 
stránkami je 590 Kč vč. DPH. 
Knihu Mladoboleslavsko je mož-
né zakoupit v knihkupectvích 
v Mladé Boleslavi, Bělé pod Be-
zdězem, Mnichově Hradišti nebo 
Benátkách nad Jizerou a také 
v Infocentrech Mladá Boleslav, 
Milovice a Mnichovo Hradiště.

Dobrovická muzea

Naučná stezka Chlum

MLADOBOLESLAVSKO
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Bakov 
nad Jizerou

Kosmonosy

Březno

Mladá
Boleslav

Jizerní 
Vtelno

Dobrovice

JabkeniceLuštěnice

Benátky 
nad Jizerou

Milovice

Lysá
nad Labem

Přerov
nad Labem

Kostomlaty
nad Labem

Sadská

Poděbrady

Nymburk
Netřebice

DobšiceChoťánky
Libice
nad Cidlinou

Krchleby

Loučeň
Mcely

Košík

Rožďalovice

Křinec

Dymokury

Hrubý
Jeseník

Běrunice

Městec
Králové

Kněžice

Chotěšice

Kopidlno

směr
Hradec Králové 
40 km

směr
Praha–Černý Most 
27 km

směr
Praha–Černý Most 
25 km

Středně náročná cyklotrasa ve-
doucí z Mladé Boleslavi vás za-
vede přes Michalovice do Mni-
chova Hradiště, odtud pak přes 
Bakov nad Jizerou a Kosmonosy 
zpět do Boleslavi.

Vydejte se po stopách spisova-
tele Bohumila Hrabala. Na cestu 
můžete vyrazit z Nymburka a do-
jet až do Kerska, kde spisovatel 
žil a značnou část života tvořil. 
Cestou se stavte na pivo v Pivo-
varu Nymburk a pokračujte přes 
Písty, kde se nachází písečný 
přesyp, až do Sadské, kde se 
můžete vykoupat v jezeře. Po 
lesních a polních cestách doje-
dete do Hradištka. Odtud to je 
jen pár kilometrů do Kerska, kde 
si můžete dát oběd v restauraci 
Hájenka a projít si Hrabalovu na-
učnou stezku. 

Z Dobrovice se vydejte po cyk-
lotrase 8154 do obce Ujkovice. 
Odbočíte na silnici do Ledců, kde 
se napojíte na cyklotrasu 8147 ve-
doucí přes Svatojiřský les. Lesní 
cestou se dostanete do Jabkenic, 
které proslavil skladatel Bedřich 
Smetana. Zastavit se můžete 
u jeho muzea nebo si projít „Sme-
tanovu procházku“. Dále vás cy-
klotrasa svede na polní cestu do 
Kosořic. Tady se vydáte po silnici 
III. třídy až do Dobrovice. Výlet 
můžete zakončit návštěvou zre-
konstruovaného hospodářského 
dvora z 16. století, který nyní tvoří 
komplex Dobrovických muzeí.

Výchozím místem cyklovýletu je 
lázeňské město Poděbrady. Vy-
dejte se po Labské stezce č. 2 
k soutoku řeky Labe a Cidliny, 
kde je oblíbená restaurace a pří-
staviště výletní lodi. Pokračujte 
okolo Slavníkovského hradiště 
přes Libici nad Cidlinou do Velké-
ho Oseka. Přes lužní les, největší 
v České republice, se dostanete 
do osady Oseček. Odtud o prázd-
ninách denně vyplouvá přívoz na 
druhý labský břeh. U řeky se dá 
občerstvit v restauraci i bistru. 
Po nezpevněné cestě pokraču-
jete po levém břehu Labe zpět  
do Poděbrad.

NÁROČNOST střední

DÉLKA 49 km (okružní trasa)

NÁROČNOST lehká (i pro pěší)

DÉLKA 15 km

NÁROČNOST lehká 

DÉLKA 18 km (okružní trasa)

NÁROČNOST lehká

DÉLKA 27 km (okružní trasa)

Mladoboleslavským 
severem

Po stopách 
Bohumila Hrabala

Z Poděbrad 
na přívoz Oseček

Svatojiřským 
lesem

← 
Odkaz na cyklo-
trasu na webu
Pojizeří a Polabí

CYKLOVÝLETY
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BOKULE
Boleslavské kultrurní léto

Můžete se těšit každý pátek na letní 
kino, v sobotu na koncert nebo divadlo 
a v neděli můžete vzít děti na divadelní 
pohádku. To vše se odehrává na Letní 
scéně Michalovické Putny. Větší 
koncerty se pak chystají na městském 
koupališti Mladá Boleslav. Sobotní 
večery zde můžete protančit s Jeleny 
nebo Lake Malawi.

Nymburské 
posvícení 

Spolu s tradičním jarmarkem bude 
posvícení i letos rozděleno do žánrových 
sekcí: hudební, divadelní, výtvarná scéna 
a nový cirkus. Na Palackého třídě bude 
pro hladové návštěvníky připravena food 
zóna s tradičními i trendy pochoutkami. 
Kolem řeky si užijete pouťové atrakce. 
Hlavními hvězdami na Náměstí Přemys-
lovců budou skupiny Čechomor a Buty.

SOUNDTRACK 
Mezinárodní festival

Poslední prázdninový víkend patří 
v Poděbradech neodlučně SOUNDTRACK 
festivalu. Návštěvníky čekají čtyři dny 
plné uměleckých zážitků a fantastické 
atmosféry. Letošními hvězdami budou 
Meky Žbirka (27/8) a Čechomor (28/8). 
Hlavní i doprovodný program se celý 
bude konat v lázeňském parku a bude
pro všechny zdarma.

ČERVEN 2021
1/6—1/8
MLADÁ BOLESLAV
Jindřich Štreit: 
Ze tmy ke světlu
Výstava fotografií

18—19/6
PODĚBRADY
Zahájení 
lázeňské sezóny
Hradišťan, Sestry 
Havelkovy kvintet, 
Hudba Praha Band 
a další

20/6
PODĚBRADY

Street Food Piknik

24—27/6
PODĚBRADY
Poděbradské 
dny poezie

25/6
NYMBURK
Letní kino 
v Děkanské zahradě

26/6
MLADÁ BOLESLAV

Vojta Kiďák Tomáško 
& kapela Ty a my

27/6—29/10
MLADÁ BOLESLAV

Energie & Civilizace 
Venkovní výstava na téma 
udržitelná budoucnost

ČERVENEC 2021
1/7 
PODĚBRADY 

Óčko Tour de park 

2/7
PODĚBRADY
Koncert kapely 
Sendwich 

3/7
MLADÁ BOLESLAV

Rodinný den 
Nezávislé divadlo, 
Rozdováděné léto v Africe 

7—11/7
NYMBURK 

Město = Galerie 
Sympozium výtvarného 
umění ve veřejném prostoru 

9—11/7
MLADÁ BOLESLAV

Rally Bohemia

10/7
NYMBURK

Jazz Exkluziv 
Koncert jazzové 
vokální skupiny Skety 

10/7
MLADÁ BOLESLAV

Barevné léto 

10—22/7
MLADÁ BOLESLAV
9. Mladoboleslavský 
filmový festival 

16—17/7
PODĚBRADY
10. Poděbradské 
swingování
Rozhlasový Big Band 
Gustava Broma 
a Dan Bárta

17/7
PODĚBRADY

Barvy léta
Tři sestry, Vypsaná Fixa, 
Wohnout, Harlej 
a další

17/7
MLADÁ BOLESLAV

Koncert Lake Malawi

24/7
PODĚBRADY

Pivní festival

24/7
KOUTY U PODĚBRAD
Kouty Fest
hudební festival
David Koller, Buty, 
Vojtaano…

27/7
MLADÁ BOLESLAV

Koncert kapely Kabát
Cirkus Kabát 

31/7
MLADÁ BOLESLAV

Koncert kapely Zrní

SRPEN 2021
6—7/8
MILOVICE
Let It Roll: 
Save The Rave

6/8
PODĚBRADY
Hana Zagorová 
& Petr Rezek 
& Boom!Band 
Jiřího Dvořáka

7/8
NYMBURK

Přístavní slavnost
Koncertní odpoledne 
a večer u vody s vodními 
hrátkami a hlavní hvězdou 
písničkářem Pokáčem

10—14/8
NYMBURK
Kinematograf 
bratří Čadíků

13/8
PODĚBRADY
Koncert kapely 
Poutníci

14/8
PODĚBRADY

Festival vína

16/8
NYMBURK

Mozartovo Rekviem 
Na památku vyvraždění 
nymburských občanů 
16/8/1634

16/8
NYMBURK
Nymburský 
výtvarný salón 
Vernisáž výstavy

19—22/8
NYMBURK

Lodě na Labi
přehlídka lodí na Labi 
s doprovodným programem

21/8
MLADÁ BOLESLAV

Country fontána

26—29/8
PODĚBRADY

SOUNDTRACK
Mezinárodní festival 
filmové hudby a multimédií

27/8
MLADÁ BOLESLAV

Koncert kapely Jelen

29/8
MLADÁ BOLESLAV

Zpátky do školy 
Kašpárek v rohlíku, Klaun 
Ferda, AbbaCZ, Gábina a Katka

ZÁŘÍ 2021
2—4/9
MLADÁ BOLESLAV 
Oldtimer Bohemia 
Rally 2021

4/9
NYMBURK
Nymburské 
posvícení 
Se skupinami 
Čechomor a Buty

4/9
MLADÁ BOLESLAV 

Septemberfest
Pivní slavnost / Arakain, 
Forrest Jump, Seven, 
Honza Křížek 

11—12/9
Dny evropského 
dědictví 

11/9
NYMBURK

Dračí lodě
Tradiční závody 
dračích lodí

16—19/9
PODĚBRADY

FEMAD
Festival mladého 
amatérského divadla

18/9
PODĚBRADY

Gloriet Fest
Multižánrový 
benefiční festival

18/9
MLADÁ BOLESLAV 
Staroměstské 
slavnosti
Kafe, Lady Praga, 
dětská show, KTP

25/9
NYMBURK

Múzy na valech
Multižánrové setkání 
ve středověkých kulisách 

28/9
MLADÁ BOLESLAV

Svatováclavská jízda

ŘÍJEN 2021
2/10
DOBROVICE

Cukrové slavnosti

4—8/10
MLADÁ BOLESLAV

Metalové sympozium

INFO
O případných změnách 
programu, termínu, místa 
konání konkrétní akce 
se předem informujte 
u pořadatele.

Aktuální přehled koncertů, 
festivalů a dalších kulturních 
a sportovních akcí v našem 
regionu najdete na 
www.pojizeriapolabi.cz

26—29/8 

PODĚBRADY 

4/9 

NYMBURK 

ČERVENEC—SRPEN 

MLADÁ BOLESLAV 

PŘEHLED AKCÍ

www.pojizeriapolabi.czléto 2021



Královský
Nymburk zve!

Sestav si svoje
Pojizeří a Polabí

Turisté
srdečně vítáni!

Regionální produkty
mají zelenou

Perly
architektury

Kam vyrazit
k vodě?

Město Nymburk bylo založeno králem Pře-
myslem Otakarem II. v roce 1275. Mezi nej-
cennější historické památky patří středověké 
opevnění (z něhož se dochovala část cihlo-
vých hradeb a dva vodní příkopy), chrám  
sv. Jiljí, Turecká věž a renesanční radnice 
na Náměstí Přemyslovců. Za pozornost sto-
jí i pravěká mohyla z pozdní doby kamenné. 
Do Nymburka můžete přijet autem i vlakem 
a podniknout zde řadu výletů na kole, brus-
lích či pěšky. Ve městě jsou naučné turistické 
trasy, děti se mohou vydat po stopách skřítků 
Nárožníčků, cyklisté vyrazit po Hrabalově cy-
klostezce do Kerska či se projet po nejkrás-
nější části Labské cyklostezky.

•
V rámci celostátní sběratelsko-naučné hry 
Sestav si svůj svět© je vyhlášena menší re-
gionální soutěž „Poznej Pojizeří a Polabí“. Na 
vybraných místech z této oblasti lze zakoupit 
magnetku ve tvaru puzzle se soutěžním kó-
dem a vytvořit si tak vzpomínku na vaše vý-
lety z oblasti Nymburska, Mladoboleslavska 
a Poděbradska. Za každých 10 magnetek, 
které z této oblasti nasbíráte, vám přísluší za-
darmo odměna v podobě neprodejné bonu-
sové magnetky! Po přihlášení 10 soutěžních 
kódů vám přijde email s potvrzením o vašeho 
nároku na bonusovou magnetku s upřesně-
ním, kde si ji můžete vyzvednout! Magnetky 
zdarma se nerozdávají každý den, a jelikož se 
jedná o časově omezenou akci, budou pozdě-
ji sběratelským unikátem, který nebude mít  
každý. Seznam prodejních míst a více infor-
mací najdete na webových stránkách: 
www.sestavsisvujsvet.cz
www.pojizeriapolabi.cz.

•
Turistické informační centrum Nymburk na-
bízí kompletní informační servis již od roku 
2006. Můžeme se pochlubit důstojným síd-
lem v rekonstruovaném přízemí historického 
Hlavova domu na Náměstí Přemyslovců. 

•
Pokud při svých cestách narazíte na některém 
výrobku na značku lístečku, jste na dobré ad-
rese. Jedná se o značku POLABÍ – regionál-
ní produkt®, označení udělované Polabským 
výrobcům kvalitních produktů, které vznikají 
s velkým podílem jak ruční, tak i duševní prá-
ce a osobního přístupu. Důležitým aspektem 
je i šetrný přístup k životnímu prostředí při sa-
motné výrobě. Koordinátorem značky je MAS 
Podlipansko, o.p.s.

V Nymburce můžete obdivovat stavby řady 
významných architektů: národní kulturní pa-
mátku krematorium, které bylo postaveno 
v letech 1922 až 1924 podle plánů architektů 
Bedřicha Feuersteina a Bohumila Slámy, kul-
turní památky Löwitovu vilu architekta Jana 
Šebánka, secesní vodárenskou věž Osvalda 
Polívky a Jana Vladimíra Hráského či silniční 
most z roku 1912 a hydroelektrárnu od Fran-
tiška Roitha. 

•
Pokud vás lákají písečné pláže, nemusíte pro-
to jezdit k moři, ale stačí zavítat na jezero Sad-
ská či Ostrá. Jestli vám po koupání vyhládne, 
můžete se občerstvit v místních stáncích. 
Hledáte-li klouzačky a vyžití pro děti, vydejte 
se na koupaliště Zavadilka v Jizbicích. Pro ty 
odvážnější z vás je zde lákavá nabídka koupání  
se v Labi! 

 
Otevřeno máme ve všední dny od 9 do 17 hod., 
o víkendu a svátcích v sezoně (duben–září)  
od 9 do 18 hod., mimo sezonu od 8 do 17 hod. 
T 325 501 104 / E infocentrum@meu-nbk.cz
www.mesto-nymburk.cz/infocentrum

Středověké opevnění

Puristické krematorium

Kostel sv. Jiljí

Hydroelektrárna

• •

NYMBURSKO
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Rodinný výlet do
středověké vesnice

Muzeum
Bedřicha Hrozného

Výlet jako
do pohádky

Dobroty
z Nymburska

Rozhledy
z Romanky

Zámecký park
v Lysé nad Labem

V zámku
i na vrchu

Nenápadné
cesty historií

Máte chuť vyzkoušet si výrobu 
svíčky, mýdla či papíru? Chcete 
vidět brusiče kamene při práci, 
mlýn s vodním kolem, poznat 
atmosféru středověké vesnice? 
Podívat se, jaké znali lidé bylin-
ky a stromy, zabloudit v bludišti? 
Navštivte centrum řemesel Bo-
tanicus a zahrady v Ostré. 

•
Stálá expozice Muzea Bedřicha 
Hrozného seznamuje prostřed-
nictvím množství vystavených 
sbírkových předmětů s význam-
nými etapami bohaté historie 
spojené s městem Lysá nad La-
bem, starověkými Chetity a živo-
tem a dílem rozluštitele chetit-
ského jazyka, lyským rodákem, 
Bedřichem Hrozným.

Muzeum v přírodě/skanzen tvoří 
na ploše 2 ha 40 objektů lidové 
architektury z oblasti středního 
Polabí. V jednotlivých chalupách 
je prostřednictvím zařízených 
interiérů představován život na 
Polabské vsi od pol. 18. do pol. 
20. století. V areálu skanzenu se 
konají tradiční zvykoslovné veli-
konoční a vánoční výstavy s do-
provodným programem.
↓
Polabské národopisné muzeum 
Přerov nad Labem 
T +420 325 565 272
M +420 733 715 342
E skanzen@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno konec března až říjen, 
úterý až neděle 9–17 hod. /
od poloviny listopadu a v prosinci 
pátek až neděle 9–16 hod.

•
Skvělé jídlo nabízejí restaurace 
a kavárny nejen v Nymburce. 
Regionální produkty nejdete na 
farmách v Košíku a Seleticích či 
v restauraci u Bučického mlýna – 
kam vás na jídlo láká místní vod-
ník. V rožďalovické cukrárně na 
náměstí ochutnejte specialitu –  
rohový koláček. 

Rozhledna v Hrubém Jeseníku 
je nejníže položenou rozhlednou 
v republice. Do výšky 26 metrů 
vede 116 schodů. Věž se jmenuje 
podle holčičky Romanky, které 
se svým neutuchajícím zájmem 
o průběh stavby získala srdce 
montérů. Rozhledna je o prázd-
ninách otevřena denně od 10 do 
13 a od 14 do 17 hodin. Od září do 
října a od dubna do června pak 
pouze o víkendu. Dospělí zaplatí 
20 Kč, děti 10 Kč. 

•
Počátky významné památ-
ky zahradního umění sahají do 
16. století. Rozvoj parku nastal na 
přelomu 17. století za Františka 
Antonína hraběte Šporka. Park se 
skládá z francouzského libosadu 
a anglického parku. Ve francouz-
ské části naleznete sochy z dílny 
Matyáše Bernarda Brauna.

Během toulek Polabím se za-
stavte v Křinci. V raně barokním 
zámku, který nechal po roce 
1649 vybudovat rod Morzinů, je 
veřejnosti přístupná část přízemí,  
kavárna, kaple a anglický park. 
Po předchozí domluvě jsou mož-
né i komentované prohlídky. Další 
zastávka: svědecký vrch Chotuc –  
unikátní přírodní památka, kde 
můžete obdivovat nejen výhledy, 
ale i unikátní flóru a navštívit ta-
jemnou kapli Nejsvětější trojice. 

•
Z Pojed, přes Sovenice do Boší-
na je to pár kilometrů, které ale 
stojí za to. V Pojedech s návsí 
ze 14. století naleznete zbytky 
roubené zástavby. V Sovenicích, 
které byly založeny ve 13. sto-
letím pak štítově orientovanou 
přízemní zástavbu. Bošín se zase 
pyšní nevelkou návsí středověké-
ho původu a souborem roube-
ných a zděných staveb z 18. až 
19. století.

↓ 
Muzeum Bedřicha Hrozného 
Lysá nad Labem
nám. Bedřicha Hrozného 265
T +420 325 551 868
M +420 731 449 380
E lysa@polabskemuzeum.cz
www.polabskemuzeum.cz
Otevřeno celoročně od úterý
do soboty 9–17 hod.

Na svých cestách určitě nezapo-
meňte na slavné postřižinské pivo 
z nymburského pivovaru, které 
měl tak rád Bohumil Hrabal.

Zahrady plné vůní

Barokní perla

Zámek Křinec

Náves v Pojedech

Humna sladovny

Pivo se zde vaří od roku 1898

Staročeská chalupa

• •

•

•
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ZOO Chleby se nachází v obci Chleby v okrese 
Nymburk, pouze 35 minut od Prahy. Je domo-
vem pro více než 150 druhů zvířat od nejmen-
ších bezobratlých po velké kopytníky a šelmy. 
Největší chloubou je rodina nejkrásnějších 
opic langurů duk, které jsou v současné době 
nejvzácnějším druhem zvířat v ČR. Novinkou 
letošní sezony je nový lvinec, který obývají dva 
impozantní lví samci Dabir a Jasiri. V unikátní 
expozici inspirované africkými stavbami s nimi 
také bydlí hbité šelmy mangusty žíhané. Ná-
vštěvníky v pavilonu jistě upoutá i rozmanitost 
zástupců ichtyofauny afrických jezer. 

Velkými oblíbenci jsou akční medvědi ušatí 
Angara a Balu, jejichž hrátky jsou zpestřením 
každé návštěvy. Nejen děti uvítají možnost 
blízkého kontaktu s mnoha druhy zvířat, např. 
se zakrslými kozami v dětském koutku, plazy 
a drobnými savci během pravidelných setkání 
v Teráriu, nebo daňky v jejich průchozím vý-
běhu, kde je lze i nakrmit. 

Zoo Chleby je ideálním cílem školních výletů, 
pro žáky je připravena široká nabídka dopro-
vodného programu (komentované prohlídky 
s průvodcem, výukové programy nebo ko-
mentovaná setkání u zvířat). Děti a dospělí si 
mohou během speciálních zážitkových pro-
gramů Den ošetřovatelem vyzkoušet oprav-
dovou práci našich chovatelů. Zoo je otevřena 
každý den v roce od 9 hodin, zavírací doba se 
liší dle období.

Město Milovice se nachází ve Středočeském 
kraji v okrese Nymburk, nedaleko od Lysé nad 
Labem, Benátek nad Jizerou či města Nym-
burk. Město se rozděluje na 4 části – Milovice,  
Mladá, Boží Dar a Benátecká Vrutice. Žije 
zde přibližně 12 000 obyvatel a řadí se mezi 
„nejmladší města“ v České republice. Milovi-
ce mohou nabídnout několik turistických cílů 
a zajímavostí. Patří mezi ně Mezinárodní vo-
jenský hřbitov, přírodní rezervace divokých 
koní a praturů, kostel sv. Kateřiny Alexandrij-
ské, zábavně-naučný park Mirakulum nebo 
tůně a mokřady Josefov. 

Chateau Mcely, bývalé venkovské sídlo aris-
tokratické rodiny Thurn-Taxisů, je místem 
konání zázraků, dávné historie, sídlem výji-
mečné pozitivní léčivé energie, absolutního 
klidu a hlubokého odpočinku těla, mysli a du-
cha v harmonickém souladu s okolní přírodou. 
Zámek je obklopen Svatojiřským lesem, zasa-
zen uprostřed starého anglického parku, pou-
hou hodinku jízdy od centra Prahy (55 km) ve 
směru na Mladou Boleslav. Chateau Mcely je 
oblíbeným místem pro odpočinkové pobyty, 
gastronomické zážitky oceňované kuchyně 
šéfkuchaře Honzy Štěrby, hlubokou relaxaci 
v lázních Mcely Bouquet spa či pro nezapo-
menutelné oslavy a setkání. Děti milují příběh 
princezny Nely vycházející z knihy zaklada-
telky Chateau Mcely, Inéz Cusumano, „Nely, 
princezna ze Chateau Mcely“, na kterou nava-
zuje stylový apartmán, dětské menu, masáže, 
kolekce dárků i každoroční slavnost Slet prin-
cezen. Děti si kromě princeznovského zážitku 
užijí hřiště s dětským domečkem, obří šachy 
i celý park ukrývající mnoho dobrodružství 
a překvapení. 
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První zmínka o městě sahá až do 14. století, 
avšak výraznou dobou je období Rakouska-

-Uherska, kdy v roce 1904 bylo v Milovicích 
založeno cvičiště rakousko-uherské armády 
se stálým vojenským táborem. Poté v roce 
1968 bylo město obsazeno sovětským voj-
skem a až v roce 1991 odešel poslední so-
větský voják z města. S ohledem na bohatou 
vojenskou historii města se připravuje stá-
lá expozice muzea vojenství od roku 2022 
v nově zrekonstruovaném kulturním domě 
vedle radnice.

V případě návštěvy Milovic je možné navštívit 
Turistické informační centrum Milovice sídlící 
v budově radnice pro poskytnutí dalších infor-
mací a doporučení turistických cílů nejen ve 
městě, ale i v okolí.

ELBIANA
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Necelé tři kilometry od Parku Mirakulum se 
můžete vrátit do pravěku. Pastviny u ulice 
Ostravská vám umožní pohled, jaký měli lidé 
v evropské krajině naposledy před několi-
ka tisíci lety. Stáda divokých koní a zpětně 
šlechtěných praturů tu tvoří základ rezervace 
velkých kopytníků, kterou doplňují zubři ne-
daleko Benátek nad Jizerou. Bývalý vojenský 
prostor se tak stal prvním místem na světě, 
kde se v jedné rezervaci objevili a později 
i rozmnožili tyto tři klíčové druhy původních 
velkých kopytníků Evropy.

Zámek Loučeň, nejnavštěvovanější středo-
český zámek známý svým labyrintáriem. 
V areálu barokního zámku pro návštěvníky 
nabízíme prohlídky rezidence knížecí rodiny 
Thurn Taxis ze začátku 20. století, dále pro-
hlídky pro děti, čokoládové prohlídky a večer-
ní hrané prohlídky. Celý den můžete strávit 
v unikátním parku s dvanácti zahradními la-
byrinty, bludišti a dětským lanovým parkem. 
Pravidelně pořádáme zámecké slavnosti ze-
jména pro rodiny s dětmi. V areálu jsou pro 
návštěvníky připraveny dvě restaurace s naší 
vyhlášenou specialitou čápy s mákem. Ze-
jména v jarních a letních měsících jsou velice 
oblíbené piknikové koše. Na Loučeni může-
te strávit den, nebo týden. Přímo na zámku, 
nebo v zámeckém hotelu v areálu zámku na-
bízíme i ubytování.

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích 
nabízí 10 hektarů originální zábavy a volno-
časových aktivit s množstvím nápaditých 
herních prvků. Najdete u nás lesní hřiště, 
kontaktní zoo, obří trampolíny a houpačky, 
lanová centra, podzemní chodby, prolézačky 
a v neposlední řadě si můžete vyzkoušet jízdy 
BVP v sousedním Tankodromu. Prožijte u nás 
vskutku nezapomenutelný den! Kromě zába-
vy myslíme i na vaše pohodlí. V parku najdete 
množství zeleně s blahodárným stínem, k po-
sezení nebo poležení lákají třeba piknikové 
louky, kde můžete odpočívat na našich lehát-
kách nebo vlastní dece. 

EVROPSKÉ 
SERENGETI

ZÁMEK 
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Bohatá je rovněž nabídka občerstvení s per-
fektním zázemím. Občerstvení jsou rozmís-
těná po celém parku ve třech gastro zónách. 
Pochutnat si můžete třeba na tradiční české 
kuchyni, pizze z kamenné pece, dobrotách 
z udírny, rybách z grilu, čerstvých salátech, 
výběrové kávě a spoustě dalších laskomin. 
Gastro zóny mají plochu 2 539 m2 a nabízejí 
téměř tisícovku míst k sezení, nemusíte se 
tedy bát dlouhého čekání.

ELBIANA
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Jak motivovat děti, aby s vámi vyrazily na výlet? Jak společně zažít malé dobrodružství, u kterého 
se nikdo nenudí? Odpovědí je mobilní aplikace Skryté příběhy, která slouží těm, kdo hledají nové tipy 
na výlet s dětmi. Díky této geolokační hře poznáte nejen nová zajímavá místa, ale dokonce můžete 
„cestovat v čase“. Spolu s dětmi vyřešíte drobné úkoly, čímž pomůžete změnit historický vývoj k lepšímu. 
Na každé herní trase se zaposloucháte do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena
s daným místem a právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr.

Kompletní herní instrukce i s mapou dané trasy si můžete stáhnout doma na wi  do mobilu, v terénu tak 
už nepotřebujete datové připojení. Hra je k dispozici zdarma pro Android a iOS. Jestliže vaše děti patří 
mezi sběratele, mohou si vytvořit kolekci svých portrétů s historickými postavami. Na konci každé trasy 
si můžete pořídit sel e s postavou, které jste pomohli. Hra Skryté příběhy nabízí unikátní mix zábavy, 
pohybu a poznávání, který ocení děti i dospělí.

vYdEjTe sE nA výlEt sE SkRyTýMi příBěHy

V PoLaBí a PoJiZeří můžEtE vYzKoUšEt tYtO hErNí tRaSy

OsTřE sLeDoVaNé vLaKy
ROK 1965 | KOSTOMLATY NAD LABEM | DÉLKA 8 KM | 7 ZASTAVENÍ | TRVÁNÍ 3 HODINY

Bohumil Hrabal potřebuje pomoct napsat povídku, která bude jednou z lmovaná
a dostane Oscara.

LoV nA ElIšKu
ROK 1310 | NYMBURK | DÉLKA 2,5 KM | 8 ZASTAVENÍ | TRVÁNÍ 1 HODINA

Eliška Přemyslovna prchá z Prahy před králem, který usiluje o její život. Královi vojáci 
jsou jí v patách.

Další trasy hry budou spuštěny v Jabkenicích a Mladé Boleslavi (zvěřejnění proběhne 
v průběhu července).

kRáL tLoUšTíK
ROK 1458 | PODĚBRADY | DÉLKA 3 KM | 8 ZASTAVENÍ | TRVÁNÍ 1 HODINA
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z Poděbrad.

Jak motivovat děti, aby s vámi vyrazily na výlet? Jak společně zažít malé dobrodružství, u kterého 
se nikdo nenudí? Odpovědí je mobilní aplikace Skryté příběhy, která slouží těm, kdo hledají nové tipy 
na výlet s dětmi. Díky této geolokační hře poznáte nejen nová zajímavá místa, ale dokonce můžete 
„cestovat v čase“. Spolu s dětmi vyřešíte drobné úkoly, čímž pomůžete změnit historický vývoj k lepšímu. 
Na každé herní trase se zaposloucháte do příběhu vyprávěného historickou postavou, která je spojena
s daným místem a právě řeší nějaký malér nebo obtížný záměr.

Kompletní herní instrukce i s mapou dané trasy si můžete stáhnout doma na wi  do mobilu, v terénu tak 
už nepotřebujete datové připojení. Hra je k dispozici zdarma pro Android a iOS. Jestliže vaše děti patří 
mezi sběratele, mohou si vytvořit kolekci svých portrétů s historickými postavami. Na konci každé trasy 
si můžete pořídit sel e s postavou, které jste pomohli. Hra Skryté příběhy nabízí unikátní mix zábavy, 
pohybu a poznávání, který ocení děti i dospělí.

vYdEjTe sE nA výlEt sE SkRyTýMi příBěHy

V PoLaBí a PoJiZeří můžEtE vYzKoUšEt tYtO hErNí tRaSy

OsTřE sLeDoVaNé vLaKy
ROK 1965 | KOSTOMLATY NAD LABEM | DÉLKA 8 KM | 7 ZASTAVENÍ | TRVÁNÍ 3 HODINY

Bohumil Hrabal potřebuje pomoct napsat povídku, která bude jednou z lmovaná
a dostane Oscara.

LoV nA ElIšKu
ROK 1310 | NYMBURK | DÉLKA 2,5 KM | 8 ZASTAVENÍ | TRVÁNÍ 1 HODINA

Eliška Přemyslovna prchá z Prahy před králem, který usiluje o její život. Královi vojáci 
jsou jí v patách.

Další trasy hry budou spuštěny v Jabkenicích a Mladé Boleslavi (zvěřejnění proběhne 
v průběhu července).

kRáL tLoUšTíK
ROK 1458 | PODĚBRADY | DÉLKA 3 KM | 8 ZASTAVENÍ | TRVÁNÍ 1 HODINA

České království je po husitských válkách v úplném rozkladu. Vyřešit to může jedině Jiří 
z Poděbrad.
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