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Milí návštěvníci 
a výletníci, 

v rukou máte druhé vydání Turistic-
kých novin oblasti Pojizeří a Polabí. 
Věříme, že vás inspiruje k návštěvě 
zajímavých míst v krajině, kde se za 
zážitky dopravíte pohodlně vlakem, 
autem, ale i na kole. 

Na šestnácti stranách se dozvíte, 
co nového je pro vás na letošní let-
ní sezonu připraveno, kam se vydat 
objevovat a kde můžete opakovaně 
zažít nová dobrodružství. 

Díky přehlednému kalendáři akcí 
uprostřed vám neunikne žádná 
skvělá kulturní a společenská udá-
lost na našem území.

Na zadní straně našich novin najde-
te seznam turistických informač-
ních center na našem území, kde 
vám rádi poradí s detaily zvoleného 
výletu a také s ubytováním.

Příjemně strávený 
čas plný báječných
zážitků vám přeje 
tým Pojizeří a Polabí.

POJIZEŘÍ 
A POLABÍ
Po proudu 
k zážitkům!

Vyhlídky i koupání
v řece - Nymburk láká
na nové atrakce
•

Nymburk
a moderní
architektura
•

Při návštěvě města nesmíte minout chrám sv. Jiljí,  
který je unikátní ukázkou gotické cihlové archi-
tektury. Vystavěn byl pravděpodobně mezi lety 
1280 až 1380. Na dokončovacích pracích se podí-
lela i huť Petra Parléře. V letošní turistické sezoně 
můžete vystoupat po 147 schodech na bílou věž, 
která tvoří spolu s hradbami typické nymburské 
panorama. Podrobnosti o otevírací době hledejte 
na webu turistického informačního centra.

Další atrakcí je zpřístupnění dvou hradebních věží 
v lokalitě Na Rejdišti – z lávky na cihlové zdi se 
můžete kochat jedinečným výhledem na Labe 
a hydroelektrárnu.

A pokud se budete po procházce nebo během 
cyklovýletu chtít osvěžit, můžete vyzkoušet kou-
pání v Labi. Kousek od slavného postřižinského 
pivovaru, kde vyrůstal spisovatel Bohumil Hrabal 
a stále se zde vaří dobré pivo, byl letos upraven 
břeh a zbudována dřevěná mola. Na náplavce 
v minulosti plavili pivovarské koně a těžili na tom-
to místě led z řeky nejen do pivovarských sklepů. 
To vše připomíná vyčištěný kamenný břeh, který 
se zachoval v původní podobě. A nebojte se, říční 
voda je daleko čistší než leckterý rybník.

Další informace naleznete na:
www.mesto-nymburk.cz/infocentrum/

Milovníci moderní architektury najdou ve 
městě řadu zajímavých staveb. Za pozornost 
stojí především krematorium (B. Feuerstein 
a B. Sláma), Löwitova vila (J. Šebánek), budo-
va divadla (J. Kosek) a gymnázia (F. Havlíček 
a J. Kříženecký), evangelický a husitský kos-
tel, hydroelektrárna, silniční most přes Labe 
(F. Roith), vodárenská věž (O. Polívka), park 
Ostrov (F. J. Thomayer a A. Veselý), pivovar 
či pozůstatky železniční kolonie (C. Schlimp).

ÚVOD / NYMBURSKO
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Botanicus
v Ostré
•

Po stopách
hraběte Šporka
•

Co se děje ve
Svatojiřském lese?
•

„Budova muzea“ v Sadské
•

Na výlet přibalte
Hádanky na cesty!
•

Navštivte centrum řemesel a za-
hrady Botanicus v Ostré, kde si 
v průběhu celé sezony můžete 
vyzkoušet výrobu ručního pa-
píru, svíčky, provazu, udrátovat 
prstýnek nebo vyrobit misku 
z keramiky. Poté si můžete projít 
bylinné zahrady, zabloudit v blu-
dišti nebo si v zahradách jen v kli-
du odpočinout. Nezapomeňte  

navštívit Arboretum Dagmar 
a Václava Havlových s jedineč-
nou botanickou sbírkou dřevin 
a prohlédnout si výstavu foto-
grafií na travnaté ploše. Každou 
sobotu můžete v našem divadle 
shlédnout kejklířská, divadelní či 
hudební vystoupení. 
Více informací naleznete na:
www.botanicus.cz.

František Antonín Špork je často 
spojován s vybudováním barok-
ního areálu Kuks. Méně známá 
je jeho tvorba v Lysé nad Labem, 
kde se narodil i zemřel a patřilo 
mu zdejší panství. Cesta po jeho 
stopách začíná právě v Lysé nad 
Labem, kde barokně přestavěl 
místní zámek, nechal vybudovat 
okrasnou zahradu se sochařskou 
výzdobou s díly například od Ma-
tyáše Bernarda Brauna, vystavěl 
augustiniánský klášter a kostel 
sv. Jana Křtitele. 

Okolní krajina je jeho tvorbou 
také ovlivněna. Za vidění stojí 
okrouhlice v Byšičkách z roku 
1717, barokní komplexy pous-
teven a kaplí, dančí obora s le-
tohrádkem, lovecký zámek Bon 
Repos, který používal hrabě 
k odpočinku a čižbě.

Cestovatelský MAPováček
To je interaktivní deník pro zvída-
vé výletníky, kteří chtějí poznávat 
místa Nymburska a území MAS 
Svatojiřský les, plnit zábavné úkoly 
a zároveň se o nich něco dozvě-
dět. Deníky budou k zdarma k vy-
zvednutí na různých místech v re-
gionu od června 2022 a na webu:  
www.svatojirskyles-mas.cz

Poznejte váš venkov 
Po více než dvou letech můžeme 
konečně pozvat na farmu Pojedy 
(u Rožďalovic), kde se bude ko-
nat v sobotu 17. září tradiční akce 
s kulturním programem (kapela 
Olympic), dětským programem 
či ochutnávkou místní gastrono-
mie. Akci moderuje Lukáš Hejlík. 

Obnovený mokřad 
s naučnou stezkou
Poznejte nové místo, které se na-
chází u obce Jizbice (Zavadilka). 
V lokalitě se nachází mnoho chrá-
něných čolků a žab a vzniká zajíma-
vá přírodní mozaika biotopů s pře-
vahou písčin a mokřadů zároveň.

V Sadské na náměstí se otevře-
la moderně zrekonstruovaná 
budova, jejíž historie sahá až 
k roku 1817. V přízemí vás přivítá 
nové turistické informační cent-
rum, které nabízí mnoho služeb. 
V prvním patře se nacházejí dva 
kulturní parketové sály a do dru-
hého patra se připravuje část 

muzejní expozice o Sadské. Pod-
kroví využil Hasičský záchranný 
sbor k výstavě historických expo-
nátů. Věříme, že se do nově opra-
veného domu budou návštěvníci 
rádi vracet.
www.kic-sadska.cz
kic.sadska@email.cz
+420 603 891 304

Chcete si na výletě provětrat ne-
jen tělo, ale i své mozkové závity? 
Pro zvídavé cestovatele, milov-
níky kvízů, hádanek, doplňova-
ček a osmisměrek je k dispozici 
nová brožura Hádanky na cesty. 
Najdete ji v infocentrech a vybra-
ných knihovnách v celém regionu. 
Formou zábavných úkolů různých 
obtížností se můžete seznámit 
se zajímavými osobnostmi Po-
jizeří a Polabí, představíme vám 

významné šlechtické rody, které 
v historii zvelebovaly krajinu mezi 
Labem a Jizerou, a také třeba 
zjistíte, kde se můžete potkat 
s mravkolvy či pratury. Řešení 
všech úkolů najdete na webu Po-
jizeří a Polabí. Brožuru si zde také 
můžete stáhnout a sami vytisk-
nout. Hádanky na cesty připravi-
ly Městská knihovna Nymburk, 
MAS Svatojiřský les, MAP III 
a Pojizeří a Polabí.

NYMBURSKO
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Městské divadlo
Mladá Boleslav
•

Muzeum Mladoboleslavska
vás nudit nebude!
•

Novinky v TIC
Mladá Boleslav
•

Nový památník
synagogy
v Mladé Boleslavi
•

Krásná secesní budova Městského divadla s neobarokním interiérem 
byla slavnostně otevřena 21. 11. 1909, architekti byli Jan Kříženecký 
a Emil Králík. Představení se hrají jak na Velké, tak na Malé scéně, která 
je pro komornější typy inscenací. Městským divadlem prošlo mnoho 
dnes známých herců, například Ondřej Sokol, Veronika Kubařová a Ma-
touš Ruml, který zde získal i Cenu Thálie. Na konci května měla pre-
miéru nová inscenace francouzská komedie Jméno od Matthieu Dela-
porte – Alexandre de La Patellière. Další premiéra bude v půlce června 
o sopranistce Florence Foster Jenkinsové s názvem Je úchvatná! od 
Petera Quilta. I letos se můžete těšit na letní divadlo: 1. a 2. 7. Zdravý 
nemocný – Molière na zámku Sychrov / 24. a 25. 8. Pes baskervillský –  
Arthur Conan Doyle na nádvoří hradu Kost. / www.mdmb.cz

V létě nabízí Muzeum Mladoboleslavska bohatý program pro všechny 
generace na všech svých pracovištích. Na mladoboleslavském hradě 
poznáte hygienické návyky našich předků a zjistíte, jak moc se liší pojetí 
čistoty v minulosti a dnes. V Muzeu Benátecka vás Šroubek s Matičkou 
provedou výstavou o stavebnici Merkur. Díky výtvarníku Cyrilu Podol-
skému se z nich letos na jaře staly filmové hvězdy. V Muzeu Podbezdězí 
si prohlédnete Bělou a okolí objektivem Antonína Rakušana a vyzkou-
šíte tvorbu analogové fotografie. Fara v Dolní Krupé nabízí novou ex-
pozici o zaniklých obcích Ralska a několik workshopů, kde můžete vzít 
za práci tak, jak to dělala vaše prababička. S prázdninami se rozloučíte 
v Leteckém muzeu Metoděje Vlacha. Zdejší exponáty vzlétnou a piloti 
s nimi předvedou akrobatické kousky. / Kompletní program, informa-
ce o stálých expozicích: www.muzeummb.cz / Zajímavosti a fotogra-
fie z akcí i ze zákulisí sledujte na našem facebooku a instagramu. 

Od září budou pokračovat tradiční vlastivědné Procházky městem, 
které infocentrum pořádá. Historik Jiří Bartoš Sturz provede měs-
tem zájemce všech věkových kategorií na téma Dějiny boleslavského 
školství zcela zdarma. Krásné poštovní známky vydalo infocentrum ve 
spolupráci s Leteckým muzeem Metoděje Vlacha. Vydáno bylo omeze-
né množství známek s fotkami exponátů z muzea. Pracuje se na nové 
knize s názvem Český ráj – Ráj na zemi. Podílí se na ní stejný tým jako 
u knih Boleslav – Mladá a krásná a Mladoboleslavsko. Hlavním autorem 
a fotografem je Jaroslav Kocourek, řezy automobilů a letadel dodal Jiří 
Dufek, Jaroslav Staněk nákresy budov, Jiří Bartoš Sturz je odpovědný 
za historické korektury a texty k hradům a zámkům, Jan Gross a Marek 
Podhorský píší texty k městům. Vydání je naplánované na konci října 
2022. Známky i knihu můžete zakoupit v Infocentru Mladá Boleslav.
TIC: Železná 107 / 293 01  Mladá Boleslav / +420 326 109 402
www.infocentrummladaboleslav.cz / www.mladoboleslavsko.eu

Na místě, kde stála židovská sy-
nagoga, byl 12. května 2022 slav-
nostně odhalen památník. První 
zmínky o synagoze jako o součásti 
někdejší židovské komunity, která 
v Mladé Boleslavi měla hojné za-
stoupení, pochází již z 16. století. 
V důsledku dějinných okolností 
objekt ve 20. století chátral, až byl 
v roce 1962 zbourán. Pokud vidíte 
podobu památníku s panely nauč-
né stezky Metalová cesta, která 
vede Mladou Boleslaví, nemýlíte 
se. Mají stejného umělce, kováře 
Davida Szalaye. Památník syna-
gogy najdete na Komenského ná-
městí za stavebním úřadem, který 
sídlí v bývalé vodárenské věži.
infocentrummladaboleslav.cz

MLADOBOLESLAVSKO
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Český svaz ochránců
přírody Klenice
• 

Galerie Pod Věží
a vyhlídková věž
•

Sbor českých bratří
v Mladé Boleslavi
•

Muzeum cukrovarnictví, lihovarnictví,
řepařství a města Dobrovice
• 

Předsedkyně ČSOP Klenice 
Milada Vrbová a kolektiv letos 
vydali knihu Chráněná příroda 
Mladoboleslavska, kde se může-
te těšit na 248 barevných auten-
tických fotografií zachycujících 
krajinu, významné rostliny, živo-
čichy a houby vybraných území. 
ČSOP Klenice je nezisková or-
ganizace, jejímž hlavním cílem 
je ochrana životního prostředí. 
Do svých projektů zapojuje také 
veřejnost a mládež. Mimo jiné 

ČSOP Klenice vysázela 245 keřů 
na cyklostezce mezi Bezděčí-
nem a Hejtmánkou v Mladé Bo-
leslavi, uklidila NPP Mladá u Mi-
lovic nebo nechala opravit křížek 
u Vince. / csopklenice.cz

Honosná renesanční budova se 
dvěma věžemi, kde se nachází 
Galerie Pod Věží, pochází z let 
1554—1559. Budova je mistrov-
ským dílem Mattea Borgorelli-
ho, „dvorního“ stavitele rodu 
Krajířů z Krajku, tehdejší mla-
doboleslavské vrchnosti. Gale-
rie disponuje dvěma výstavními 
místnostmi s vysokými klenutý-
mi stropy. Okna galerie, posky-
tující pohled na Staroměstské 
náměstí s fontánou a uměle vy-
tvořené koryto řeky Jizery, jsou 
orámována bohatou sgrafitovou 
výzdobou. Vstup do galerie se 
nachází v podloubí pod vyhlíd-
kovou věží. Přímo na věž pak 
vystoupáte točitým schodištěm 
z interiéru jedné z galerijních 
místností. Z ochozu věže se 
otevírá působivý pohled nejen 
na město a jeho blízké okolí – 
při hezkém počasí dohlédne-
te až na hrad Bezděz, vysílač  

Ještěd, na České středohoří, Kr-
konoše i Jizerské hory. Samotná 
galerie pak v letních měsících 
nabízí výstavu dokonce sedmi 
skvělých českých výtvarníků.
Otevírací doba: PO zavřeno / 
ÚT—ČT 13.00—17.00 / PÁ—NE 
10.00—17.00 / www.kulturamb.cz

Koncem 15. století se Mladá Boleslav stala jedním z nejvýznamnějších 
center Jednoty bratrské. Rostoucí komunitou byl v letech 1544—1554 
postaven „Velký sbor“ na současném Českobratrském náměstí dle 
plánu milánského rodáka, architekta Mattea Borgorelliho za finanční 
podpory Arnošta Krajíře z Krajku. Trojlodní bazilika bez jakékoliv věže 
byla ve své době největším kostelem v Mladé Boleslavi. Byla otevřena 
u příležitosti velikonočních oslav v roce 1559 za účasti 15 000 přihlíže-
jících. Do dnešní doby prošla řadou změn a úprav, sloužila k rozdílným 
účelům, od přesvěcení na katolický kostel až po vojenský sklad. V sou-
časné době slouží jako galerie pod správou společnosti Kultura města 
Mladá Boleslav. Umělecká beseda a Spolek výtvarných umělců Mánes 
zde v měsících červenci a srpnu představí výstavu nazvanou Svět. Svá 
díla vystaví přes 60 umělců – členů nejstarších spolků u nás. 14. září 
2022 do Sboru zveme na koncert Tři tenoři. Krásné mužské školené 
hlasy, vystupování na zahraničních pódiích a kvalita přednesu zaručují 
ojedinělý zážitek. / www.kulturamb.cz

Dobrovická muzea nabízejí tři 
stálé prohlídkové okruhy, kte-
ré vás seznámí s pěstováním 
cukrové řepy a historickým vý-
vojem výroby cukru a lihu. Máte 
možnost vidět například model 
lihovaru, řepného pole, dobové 
zemědělské stroje, zařízení z vý-
robních technologií či nahléd-
nout do nejstarších časů města 
a okolí. Během celých prázdnin 
je pro děti připravena hra „Plav-
ba za pokladem“ s různými úkoly 
a odměnou z pirátského pokladu. 
Na konci prázdnin 27.—28. 8. se  

areál promění na ukázkovou silni-
ci RC modelů nákladní techniky. 
A 8. října zveme na tradiční Cuk-
rové slavnosti a Sladký jarmark, 
při kterých zároveň zahájíme oblí-
bené exkurze do cukrovaru.
Dobrovická muzea, o. p. s.
Palackého náměstí 2, Dobrovice 
+420 725 871 072
mu.recepce@tereos.com 
www.dobrovickamuzea.cz
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Lázeňský park
a květinové hodiny
• 

Lodí z Poděbrad
do Nymburka
•

Bohatý program
lázeňské galerie
•

Piknik
na kolonádě
•

Lázeňský park je tepajícím srdcem Poděbrad. Nachází se v samém cen-
tru města, a je tak snadno dostupný od nádraží i z historického Jiřího 
náměstí.  Park je přesně tím místem, kde na vás dýchne pravá lázeňská 
atmosféra s řadou stylových kaváren, restaurací a lázeňských domů. 
Dominantou parku je funkcionalistická stavba Libenského kolonády, 
v jejímž proskleném pavilonu se nachází jeden z mnoha poděbradských 
léčivých minerálních pramenů. Při procházce parkem nelze vynechat za-
stavení u květinových hodin. Originální hodiny zdobí více než 5 tisíc pest-
robarevných květin. V parném létě osvěží posezení u velké fontány nebo 
u vodních prvků v horní části kolonády.

Blanice je připravena na sezonu! Loď, která v posledních letech pře-
pravovala Nymburáky z jednoho břehu na druhý, bude jezdit pravidelné 
trasy z Poděbrad do Nymburka a zpět! Výletní loď Blanice zahájila své 
pravidelné plavby již v květnu, a to víkendovými vyjížďkami. V letních 
měsících (červen—srpen) se můžete svést každý den. Z Poděbrad bude 
Blanice vyjíždět v 11.00, 13.30 a 16.00. Plavba do Nymburka potrvá hodi-
nu. Z Nymburka se Blanicí můžete vrátit v časech 12.00, 14.30 a 17.00. 
Ceny plaveb a více informací naleznete na webu polabinalodi.cz 

Zajímavý výstavní program jsme pro vás připravili v naší lázeňské Galerii 
Ludvíka Kuby Poděbrady. Od 7. května můžete navštívit rozsáhlou retro-
spektivní výstavu plastik Břetislava Bendy (1897—1923). Žáka slavného 
sochaře Josefa Václava Myslbeka a neméně významného Jana Štursy 
představujeme výběrem toho nejlepšího z jeho rozsáhlé sochařské tvorby 
v neoklasicistním stylu. Poslední srpnový víkend otevřeme výstavu sou-
časné vizuální umělkyně Ivany Štenclové (1980). Rodačka ze Slezska 
experimentuje s různými technikami, které, i když jsou často neobvyklé, 
v sobě vždy nesou kresebnou stopu. Štenclová tak kreslí například tavnou 
pistolí či injekční stříkačkou, používá malířský váleček, razítka a případně 
plete z drátů. Hlavním námětem její tvorby jsou mezilidské vztahy, portrét 
a autoportrét. Poděbradská výstava nabídne její obrazy z posledních let. 
Více informací o výstavách naleznete na webu lázní.

Příjemné prostředí kolonády a let-
ní počasí vybízí k posezení v trávě. 
Ve Vilémovo Pekařství & Koloniál 
jsme využili příležitost, kterou po-
děbradský park nabízí, a připra-
vili jsme nabídku pikniků. Oslava 
narozenin, brunch, romantika ve 
dvou – stačí říct a my vám připra-
víme piknikový koš přesně pro vás. 
Pro zájemce máme dvě možnosti. 
V případě, že si objednáte koš den 
dopředu, nabízíme možnost výbě-
ru ze tří variant. Ty zahrnují dobroty 
naší výroby a produkty z koloniálu. 
Pokud se pro piknik rozhodne-
te spontánně a nestihnete si ho  
objednat předem, nezoufejte. Koš 

si můžete naplnit na místě podle 
aktuální nabídky našeho pekařství.

Z dejvického ateliéru Břetislava Bendy. / Foto: Milan Benda

PODĚBRADSKO
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Multigolfpark
u vodárny
•

Polabské muzeum
•

Film Legends
Museum
•

Lesopark
Obora
•

Havířský
kostelík
•

Muzeum Lega
•

DiscGolf je aktivita velmi podobá 
golfu, pouze místo míčků a holí 
hráč používá plastové talíře (fris-
bee), které jsou dostupné v růz-
ných tvarech a hmotnosti, a v zá-
vislosti na tom mají různé letové 
vlastnosti. Každá „jamka“ je urče-
na TeePadem – místem prvního 
odhozu – a speciálním zařízením 
pro chytání disků – discgolfovým 
košem. Hráč, který dohraje hřiště 
s nejmenším počtem hodů, se stá-
vá vítězem. Kde si můžete disky 
půjčit? Půjčovna disků je umístěna 
v budově tenisového klubu TJ LTC 
Poděbrady (Jana Opletala 845, 
Poděbrady), v kanceláři správ-
ce areálu (tel. 604 919 817, nebo 
722 748 646). Bližší informace 
naleznete na webových stránkách:  
ltcpodebrady.cz.

Otevírací doba je každý den  
od 8.00 do 12.00 a od 13.00 do 
20.00. Z půjčovny si také můžete 
zdarma odnést tzv. skórkartu, kte-
rá slouží k zaznamenávání dosa-
žených výsledků. Vratná záloha za 
půjčení jednoho disku je 300 Kč, 
v případě vráceného nepoškoze-
ného disku je záloha vyplacena 
zpět v plné výši. 

Robert Vano – Výběr z díla
Zveme vás na retrospektivní vý-
stavu světoznámého fotografa 
Roberta Vana. Výstava před-
stavuje výběr desítek fotografií 
z jeho celoživotní tvorby. K vidění 
bude do 31. srpna 2022.

Světla a svítidla
Výstava věnovaná světlu, a pře-
devším zdrojům světla, který-
mi jsou lampy, lucerny, kahany 
a další. Návštěvníci mohou ob-
divovat prezentovaná svítidla ne-
jen po technické stránce, jako je 
originalita použitých technických 
řešení, ale i z pohledu umělecké-
ho řemesla. Výstava potrvá do 
31. ledna 2023.

Lesopark Obora se nachází na 
levém břehu řeky Labe nedaleko 
Havířského kostelíku. Od koste-
líku vede alej Esperanto, kterou 
po obou stranách obklopuje hus-
tý městský les s klikatými cesta-
mi vytvořenými dřevěnou štěp-
kou, lavičkami a informačními 
tabulemi. Na pěti tabulích volně 
rozprostřených v lesoparku na-
jdete zajímavé informace o his-
torii místa, biotopu, fauně, flóře 
a o projektu nedávné revitaliza-
ce. Součástí lesoparku je i Obor-
níčkova naučná stezka, která 
děti při procházce zabaví a něco 
naučí. Hravé úkoly zaměřené na 
přírodu zvládnou i nejmenší. Při 
procházce se zastavte 
na dobré pití a jídlo
ve výletním bistru, 
které funguje 
v letní sezoně.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
známý také jako Havířský koste-
lík, stojí na místě, kde byli roku 
1496 popraveni vůdci vzbouře-
ných kutnohorských havířů a na 
jejichž památku byla v místě udá-
losti postavena kaplička, později 
kostel. Současná novogotická 
podoba pochází z konce 19. sto-
letí. Malebný kostelík s neopako-
vatelnou atmosférou je oblíbenou 
zastávkou výletníků, místem po-
řádání komorních koncertů a sva-
tebních obřadů. Objekt je pro 
návštěvníky otevřen od června 
do září. V blízkém sousedství se 
nachází zvonička, studna připo-
mínající zaniklý minerální pramen 
a jezírko Jordán. 

Poděbradské Muzeum Lega má pro své návštěvníky přichystaných více 
než 3 000 exponátů. Mezi nimi jsou i modely, které jsou k vidění pou-
ze v Poděbradech – Jiřího náměstí v Poděbradech a Liberecká radnice. 
Návštěvníci se zároveň dozví něco víc o historii a vývoji značky LEGO®.
V prostorech muzea máme i dětský koutek. Pokud byste chtěli ve stavění 
pokračovat i po otevírací době, navštivte i naši nadstandardně vybavenou 
prodejnu, kde naleznete aktuální LEGO® stavebnice, limitované sety i ex-
kluzivní LEGO® produkty, které se v České republice jen stěží shánějí. 
Obchod je rájem i pro sběratele minifigurek a hledače náhradních dílů.

Už více než šest let oživuje pro-
stor Jiřího náměstí v Poděbra-
dech jedna z pěti poboček FILM 
LEGENDS MUSEUM, která se 
stala útočištěm jak pro filmové 
nadšence, tak i pro vášnivé sbě-
ratele. Obě skupiny zde najdou 
rozsáhlou sbírku téměř 700 figu-
rek, soch, bust a replik filmových 
legend v dechberoucím detailním 
zpracování. Expozice se pravidel-
ně obměňuje a doplňuje, nově zde 
můžete nalézt Vetřelce z prvního 
dílu ságy, rozšířený Disney koutek 
či navštívit hororovou chodbu, 
otevřenou v minulém roce. 

Během letních prázdnin se ná-
vštěvníci mohou těšit na kaž- 
dodenní doprovodný program 
v podobě živých filmových a po-
hádkových postav. Tento unikátní 
projekt FLM patří mezi největší 
filmové popkulturní sbírky světa.

PODĚBRADSKO

www.pojizeriapolabi.czléto 2022



ČERVEN 2022
23/6
BENÁTKY NAD JIZEROU
MUZEUM BENÁTECKA
Setkání v muzeu 
s J. A. Bendou
Komponovaný večer, přednáška, 
hudební vystoupení

25/6
DOLNÍ KRUPÁ
FARA
Dovednosti 
našich předků
Workshop
 
25—26/6
PODĚBRADY
PÓDIUM NA KOLONÁDĚ

Hurá na prázdniny
Závěrečná akce v rámci 
oslav 550. výročí povýšení 
na město / zábavný program 
pro děti a dospělé / kapela 
The Backwards (vstup zdarma)

25/6 → 10.00—21.00
MLADÁ BOLESLAV
MĚSTSKÝ STADION
Boleslavský 
Food festival
Zažijte speciality domácí 
i světové kuchyně 
(vstup zdarma)

25/6
KOUTY U NYMBURKA

Kouty Fest 2022

 ČERVENEC 2022
1/7—28/8 
MLADÁ BOLESLAV 
LETNÍ SCÉNA 
MICHALOVICKÉ PUTNY 

Bokule
Boleslavské kulturní léto
 
ČERVENEC–SRPEN
PODĚBRADY
PÓDIUM NA KOLONÁDĚ 

Kolonádní koncert
Pravidelné nedělní koncerty 
(od 15.00 / vstup zdarma)

1/7—31/8
DOBROVICKÁ MUZEA

Plavba za pokladem
Prázdninový program pro děti

1—11/7
MLADÁ BOLESLAV

Rally Bohemia
49. ročník motoristické soutěže

1/7 → 19.00
PODĚBRADY 
ATRIUM LETNÍ LÁZNĚ

Na Stojáka
Zábavná stand-up comedy. 
Provedou Karel Hynek, Arnošt 
Frauenberg a Daniel Čech

2/7
BAKOV NAD JIZEROU
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ 
Pojizerský folklorní 
festival

2/7
BOTANICUS OSTRÁ 

Studio Dell'Arte
Divadelní představení
+
Jak pěstovat levanduli
Přednáška

3/7 → 14.00—18.00
MLADÁ BOLESLAV
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

Otevíráme prázdniny
Hry pro děti na nádvoří hradu

3/7 → 14.00—18.00
MLADÁ BOLESLAV
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA
TEMPL

Rally dětský den 
Sportovní a dopravní hřiště, 
soutěže, atrakce a výtvarné 
dílny (vstup zdarma)
 
5/7
CHATEAU MCELY 
Sváteční letní 
Champagne time

6/7
BOTANICUS OSTRÁ

Malé velké divadlo

7/7
ZÁMEK LOUČEŇ

Narozeninový piknik
Oslava 15 let otevření 
areálu ve stylu Lady in

8/7 → 19.00
PODĚBRADY 
ATRIUM LETNÍ LÁZNĚ 
Lucie Bílá v doprovodu 
Petra Maláska

9/7
BOTANICUS OSTRÁ 

Komedianti na káře
Kejklířské a divadelní 
vystoupení

9/7 → 19.00
LOUČEŇ
ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ
Talkshow 
7 Pádů Honzy Dědka
Hosté – Josef Dvořák, Ivana 
Andrlová a Petra Nesvačilová 
 
15—16/7
PODĚBRADY
PÓDIUM NA KOLONÁDĚ
Poděbradské 
swingování
11. ročník festivalu jazzu 
a swingu / Jazz Big Gang / 
Marta Kloučková Quartet / 
J. J. Jazzmen / Kolínský Big 
Band / Julius Baroš Quintet
(vstup zdarma)
 
15/7 → 19.00
MLADÁ BOLESLAV
LETNÍ SCÉNA 
NA PARKÁNU TEMPLU

Harmonikáři v Templu
Neformální venkovní 
posezení – deky, polštáře, 
židličky s sebou!
 
15/7 → 20.00
MLADÁ BOLESLAV 
KOUPALIŠTĚ

Pekař
Koncert (vstupné 330 Kč) 

16—17/7 → 10.00—18.00
MLADÁ BOLESLAV 
DŮM KULTURY

Dino Expo a show
Pohyblivý dinosauři, dinosauří 
skútr, dokumentární film,
živí pavouci, štíři a hmyz

16/7
PODĚBRADY
JEZERO

Barvy léta 
Tři Sestry / Alkehol/ Lenny / 
MIG 21 / E!E / DOKTOR P.P.
 
16/7
MLADÁ BOLESLAV
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA
Prohlídky mlado-
boleslavského hradu
Vstup do běžně 
nepřístupných částí

16/7
MLADÁ BOLESLAV
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

Hrajeme si na hradě
Den pro děti

16/7
BOTANICUS OSTRÁ

Divadlo Koňmo
Divadelní představení pro děti

20/7
NYMBURK
PARK POD HRADBAMI 

Dvě komedie v komedii 
Geislers Hoffkomedianten

23/7
BOTANICUS OSTRÁ

Lukostřelecký turnaj

23/7 → 21.00
STRÁNOV 
LETNÍ DIVADELNÍ SCÉNA 

Těžká Barbora
Satirická komedie na nádvoří
 
23/7 → 12.00—22.00
PODĚBRADY
KOLONÁDA
Craft Beer Fest 
Poděbrady
2. ročník přehlídky řemeslných 
pivovarů. Doprovodný program. 

25—26/7 → 18.00—18.00
ZÁMEK LOUČEŇ

Nekonečná noc
Památky Non Stop, 
maratón prohlídek

28/7
NYMBURK
PARK POD HRADBAMI
Banjoband 
Ivana Mládka
Koncert

30/7
BOTANICUS OSTRÁ
Kejklíř Vojta Vrtek 
s kejklířskou dílnou
 
30/7
CHATEAU MCELY
ZÁMECKÝ PARK
Malování 
květin a bylinek 

30/7
LOUČEŇ
ZÁMECKÝ PARK

Oslavy Bosé turistiky 

SRPEN 2022
1/7—31/8
DOBROVICKÁ MUZEA

Plavba za pokladem
Prázdninový program pro děti 

2—31/8
ZÁMEK LOUČEŇ 
Pohádkové léto – 
Šašek a král
Vždy v úterý, středu, 
čtvrtek a sobotu

4—6/8
MILOVICE 

Let It Roll 2022

6/8
BOTANICUS OSTRÁ

Komedianti na káře

6/8
NYMBURK 
PARK POD HRADBAMI 
ŠPIČKA
Přístavní slavnost 
a Beer and Food festival 
Jamaron, Mikael, Poletíme 

10/8 → 19.00
PODĚBRADY
ATRIUM LETNÍ LÁZNĚ 

Mlčeti zlato
Divadelní hra / Hrají: Jan 
Čenský, Dana Morávková 
a Svatopluk Skopal

12—13/8 → 12.00
PODĚBRADY 
KOLONÁDA
Poděbradský 
festival vína
2. ročník vinného festivalu. 
Víno z Čech a Moravy, skvělé 
jídlo a dobrá muzika 

13/8
BOTANICUS OSTRÁ

Bářino toulavé divadlo
Pohádka pro děti 
+
Přednáška jedlé květy
 
13/8
MLADÁ BOLESLAV
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA
Prohlídky mlado-
boleslavského hradu
Vstup do běžně 
nepřístupných částí 

SOUNDTRACK 
Mezinárodní festival

Poslední prázdninový víkend patří 
v Poděbradech neodlučně SOUNDTRACK 
festivalu. Návštěvníky čekají čtyři dny plné 
uměleckých zážitků a fantastické atmosféry. 
Těšit se můžete na představení James Bond: 
Skyfall in Concert, Rebelové, Lotrando 
a Zubejda a doprovodný program.
Vstupenky v předprodeji. 

25—28/8 

PODĚBRADY – AREÁL U JEZERA / KOLONÁDA 

Nymburské 
posvícení 

Tradiční posvícení nabídne nejen spoustu 
pouťových atrakcí, které najdete v lokalitě 
u Labe, ale také tradiční jarmark na Kostelním 
náměstí, divadelní scénu v areálu Starého 
děkanství, vystoupení akrobatů, muzikantů 
a pábitelů, food zónu na Palackého třídě. 
Na hlavní scéně na Náměstí Přemyslovců 
vystoupí mimo jiné Xindl X a Inflagranti. 

3/9 

NYMBURK 

BOKULE
Boleslavské kulturní 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. Těšit se mj. můžete na Radůzu 
a koncert kapely Pekař nebo Čechomor.

ČERVENEC—SRPEN 

MLADÁ BOLESLAV 
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13/8
MLADÁ BOLESLAV
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

Hrajeme si na hradě 
Den pro děti 

14/8 → 19.00
MLADÁ BOLESLAV
LETNÍ SCÉNA 
NA PARKÁNU TEMPLU

Kdekrademor
Divadelní představení
 
14/8
MLADÁ BOLESLAV 
LETECKÉ MUZEUM 
METODĚJE VLACHA

Věra Martinová
(Středočeské kulturní léto)

16/8
NYMBURK
KOSTEL SV.JILJÍ
Jan Dismas Zelenka – 
Requiem c-moll
Pražský komorní 
orchestr a sbor

18/8 → 19.00
PODĚBRADY
ATRIUM LETNÍ LÁZNĚ 

Koncert Lenky Filipové

19/8 → 20.00
MLADÁ BOLESLAV 
KOUPALIŠTĚ

Čechomor 
(vstupné 590 Kč)

19/8 → 13.00
PODĚBRADY
KOLONÁDA

Festival vína Poděbrady
Na akci se představí více 
než 20 vinařů a dovozců 
vín. Vše doplněno o kulturní 
a gastronomické zážitky.

20/8
BOTANICUS OSTRÁ

Teátr Pavla Šmída
Divadelní představení

20/8 → 11.00
ZÁMEK STRÁNOV
Když si náš dědeček 
babičku bral
Zámecký svatební den 
v dobách minulých

23/8
BENÁTKY NAD JIZEROU
MUZEUM BENÁTECKA
Divadlo 
Bez Zábradlí: ART
(Středočeské kulturní léto)

23/8
NYMBURK
ŠPIČKA

Dan Hůlka a trio
Koncert muzikálových melodií 

25—28/8
PODĚBRADY
AREÁL U JEZERA
KOLONÁDA

SOUNDTRACK 
Mezinárodní festival 
filmové hudby a multimédií

27/8 → 19.00, 20.00, 21.00
ZÁMEK STRÁNOV

Hradozámecká NOC
Speciální prohlídky 

27—28/8
DOBROVICKÁ MUZEA 

Truck 
Ukázková silnice RC modelů, 
jízdy modelů nákladních 
a užitkových aut na dálkové 
ovládání.

27/8
BOTANICUS OSTRÁ

Lukostřelecký turnaj

27/8
ZÁMEK LOUČEŇ

Hradozámecká noc
Maratón prohlídek

27/8 → 10.00
LYSÁ NAD LABEM
Zámecké slavnosti 
s F. A. Šporkem

27—28/8
BAKOV NAD JIZEROU
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ

Posvícení 
Koncerty kapel 
a divadlo pro děti

 ZÁŘÍ 2022
3/9 → 14.00
MLADÁ BOLESLAV

Septemberfest 2022 
Pivní slavnosti. Vystoupí 
Komunál, Banjoband Ivana 
Mládka, K. Střihavka a další
(vstup 100 Kč)

3/9
NYMBURK 

Nymburské posvícení
Jarmark, divadla, akrobaté
 
3/9 → 10.00
LYSÁ NAD LABEM 

SportFest
Koncert Pavla Callty

3/9 → 13.00
PODĚBRADY

Kolonáda
Narozeniny Českého
rozhlasu Region
 
3/9
BOTANICUS OSTRÁ 

Komedianti na káře 
Divadelní představení pro děti

4/9 → 13.00
PODĚBRADY 
JIŘÍHO NÁMĚSTÍ 

Pohár Starosty 
Galaodpoledne boxu
(vstup zdarma)

7/9
MLADÁ BOLESLAV 
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA 
Krajanka: 
Ta naše písnička
Koncert na nádvoří hradu 
(Středočeské kulturní léto)
 
8—11/9
PODĚBRADY
DIVADLO NA KOVÁRNĚ 

FEMAD
51. ročník festivalu mladého 
amatérského divadla

9/9
MLADÁ BOLESLAV 
LETECKÉ MUZEUM 
METODĚJE VLACHA

Létáme pro vás
Ukázky letecké akrobacie

9/9
NYMBURK
MĚSTSKÉ KINO SOKOL 

Xavier Baumaxa
Akustický koncert

10/9
BOTANICUS OSTRÁ

Péro za kloboukem
Vystoupení hudebního 
orchestru
 
10/9
DOLNÍ KRUPÁ
FARA

Dary lesů, luk a bažin
Workshop na téma zpracování 
přírodních materiálů

10/9 → 15.00
LYSÁ NAD LABEM 

Lysá září
Kapela N.O.H.A. a další

10/9 → 10.00—17.00
MLADÁ BOLESLAV
DŮM KULTURY 
Festival kávy, 
čokolády a čaje
Ochutnávky a prodej 

10/9
NYMBURK 

Dny evropského dědictví
Otevřené památky, 
koncerty, vinný košt
 
13/9 → 17.30
PODĚBRADY
KNIHOVNA
Majitelé poděbradského 
zámku a panství 
v 19. století
Přednáška PhDr. Pavel Fojtík
(vstup zdarma)
 
14/9
ZÁMEK STRÁNOV 

Moravský večer
Snoubení vína & jídla / Kulturní 
a gastronomický zážitek 
s párováním vín. Rezervace nutná!

14/9 → 19.00
MLADÁ BOLESLAV
SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ 

TŘI TENOŘI

15/9 → 18.00
PODĚBRADY 
KNIHOVNA

Yannick Tevi
Koncert (vstup zdarma)
 
15—17/9
MLADÁ BOLESLAV

Oldtimer Bohemia Rally

17/9
PODĚBRADY 
ZAHRADA EVANGELICKÉ 
FARY U ALTÁNU GLORIET

Gloriet Fest
Multižánrový benefiční festival 

17/9
POJEDY U ROŽĎALOVIC

Poznejte náš venkov 
Moderuje Lukáš Hejlík / 
Vystoupí kapela Olympic

17/9
MILOVICE
HAKENŮV STADION 

Food Festival

17/9 → 9.00—19.00
MLADÁ BOLESLAV
STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ 

Středověký jarmark
Nabídka řemeslných 
produktů, dobové tržiště, atd.
(vstup zdarma)

17/9
NYMBURK
PARK POD HRADBAMI

Průvod králů
Dvacet českých králů 
a Eliška Přemyslovna 

17/9
MLADÁ BOLESLAV 
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA

Tajemství řemesel

20/9 → 19.00
MLADÁ BOLESLAV
DŮM KULTURY

50 let DK
Olympic, Michal Hrůza 
a kapela Hrůzy

21/9 → 19.00
ZÁMEK STRÁNOV 

Tajemný večer
Zámecká večeře a NOVÝ 
divadelní příběh s detektivní 
zápletkou. Rezervace nutná!

22/9
ZÁMEK STRÁNOV
POETICKÁ KAVÁRNA
Tebe mne seslalo 
samo nebe
Jaroslava Jenčíková – 
autorské čtení

24/9
BOTANICUS OSTRÁ
Kejklíř Vojta Vrtek 
s kejklířskou dílnou
 
24/9 → 19.00
LYSÁ NAD LABEM 
Lety mimo
David Koller
 
24/9
PODĚBRADY
PÓDIUM NA KOLONÁDĚ 

Poděbradský den srdce
4. ročník akce 

26/9
MLADÁ BOLESLAV 
LETECKÉ MUZEUM 
METODĚJE VLACHA
Podzim na 
křídlech jazzu
Abonentní cyklus

28/9 → 9.00
MLADÁ BOLESLAV
20. Svatováclavská 
jízda historických 
vozidel
Slavnostní zahájení 
na Komenského náměstí

28/9
CHATEAU MCELY

Lesní terapie
Protistresový seminář

28/9
BOTANICUS OSTRÁ

Divadlo Já to jsem
Divadelní představení pro děti

 ŘÍJEN 2022
1/10
BOTANICUS OSTRÁ

Teatr Pavla Šmida 
Divadelní představení 
Pohádka z budíku
+
Přednáška o rakytníku

3/10 → 20.00
MLADÁ BOLESLAV 
DŮM KULTURY 

Partička na vzduchu 
Michal Suchánek, Richard 
Genzer, Jakub Kohák a další 
 
8/10
DOBROVICKÁ MUZEA 

Cukrové slavnosti
12. ročník / Sladký jarmark + 
zahájení exkurzí do cukrovaru 
pro veřejnost (nutné objednání 
předem)

8/10
NYMBURK
MĚSTSKÉ KINO SOKOL

Bigband Milana Svobody
Koncert jazzové legendy

15/10
MLADÁ BOLESLAV
MUZEUM MLADOBOLESLAVSKA
Mezinárodní den 
archeologie

17/10
MLADÁ BOLESLAV
LETECKÉ MUZEUM 
METODĚJE VLACHA
Podzim na 
křídlech jazzu

27—30/10
BOTANICUS OSTRÁ

Halloween
Vyřezávání dýní, malování 
na obličej, výroba podzimních 
dekorací, dýňová polévka, 
dýňový koláč

31/10 → 14.00—19.00
MLADÁ BOLESLAV
TEMPL
SBOR ČESKÝCH BRATŘÍ

Halloween

INFO
Změna programu vyhrazena. 
O případných změnách programu, 
termínu, místa konání konkrétní 
akce se předem informujte 
u pořadatele. Aktuální přehled 
koncertů, festivalů a dalších 
kulturních a sportovních akcí 
na www.pojizeriapolabi.cz.

PŘEHLED AKCÍ
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„Váš zámek mě dokáže naplnit energií za jeden 
den, jiná místa to nedokáží ani za 14 dní,“ píše 
se v knize hostů. Je nejvyšší čas naplánovat 
letní dovolenou. Inspirujte se, co v Chateau 
Mcely můžete zažít, jak potěšit blízké na delší 
i kratší letní pobyt jen hodinku jízdy od Prahy. 
Zámek uprostřed přírody, louky, lesy, koupání 
v jezírku, opalování na mcelské pláži a lenoše-
ní v pohodlí letního klubu Mcely Summer Club 
powered by DSQUARED2, masáže, relax ve 
vířivce pod hvězdami, gurmánské večeře se 
západy slunce a mnoho dalších zážitků.
www.chateaumcely.cz

Již popáté ožije během prázdnin loučeňský zá-
mecký park postavami z pohádek. Na zámku 
Loučeň je připraven tematický letní program 

„ČESKÉ POHÁDKOVÉ LÉTO". V loňském roce 
hrála hlavní roli princezna a dračí vejce, ten-
tokrát budou ústředními postavami král Jiřík 
a šašek Paleček. Na tento unikátní program se 
můžete vydat po celý srpen od 2. 8. do 31. 8. 
vždy v úterý, středu, čtvrtek a sobotu.
www.zamekloucen.cz

Na přelomu roku 2018 a 2019 zahájilo město Mi-
lovice kompletní rekonstrukci kulturního domu 
na nám. 30. června, který je součástí budovy, 
v níž sídlí radnice. Bývalý Dům důstojníků byl 
postaven jako dar ČSSR pro sovětskou posád-
ku koncem 70. let. Po opravě zde vznikl velký 
multifunkční sál pro 450 lidí, taneční sál, divadlo, 
konferenční sály, šatny, restaurace a nové záze-
mí pro turistické informační centrum. Dlouho 
očekávanou součástí kulturního domu bude 
Muzeum vojenského prostoru v Milovicích. 

První část je zaměřena na téměř stoletou his-
torii bývalého výcvikového prostoru. Díky zají-
mavým exponátům a interaktivním prvkům se 
návštěvníci dozví unikátní příběh lokality ovliv-
něné každou osudovou událostí, jež zasáhla 
naši zemi v 20. století. Druhý okruh muzea 
s názvem „Mozaiky vyprávějí…“ obsahuje řadu 
unikátních uměleckých děl z období socialis-
mu. Hlavním exponátem bude mozaika „Bo-
jová družba se sovětskými vojsky“ od ak. mal. 
Radomíra Kolaře. Termín otevření muzea je 
na podzim roku 2022. Aktuální informace na: 
www.tic.mesto-milovice.cz

Uprostřed rozlehlé zahrady, ukryté mezi zelení 
a květinovou loukou, najdete biotopické jezír-
ko obklopené lehátky, dřevěnými pohovkami, 
letním barem a beach girl v kosmopolitních 
doplňcích DSQUARED2 pečující o pohodlí 
hostů. Club je zasazen do scenérie Medového 
masážního altánku, saunového domečku, ven-
kovní vířivky a krásných průhledů do kraje. 

Vychutnejte si masáže, dlouhé terapie a péči 
s MCELY BOUQUET, čistě přírodní, ručně mí-
chanou kosmetikou ze zámecké laboratoře, 
kterou založila majitelka Chateau Mcely Inéz 
Cusumano. / www.mcelybouquet.cz

MĚSTO MILOVICECHATEAU MCELY 

ZÁMEK LOUČEŇ

Bezstarostné léto
na Chateau Mcely
•

Pohádkové léto na zámku
•

Muzeum vojenského
prostoru v Milovicích
•

Prázdninový Mcely
Summer Club powered
by DSQUARED2
•

Hloubkový
odpočinek v lázních
MCELY BOUQUET SPA
•
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Zoo Chleby, která patří mezi TOP zoologické 
zahrady České republiky, letos oslaví již 25. vý-
ročí od svého založení. Nachází se jen malý 
kousek od města Nymburk a pouhých 35 mi-
nut od Prahy. Na ploše čtyř hektarů uvidíte 
okolo 150 druhů zvířat, od nejmenších bezob-
ratlých až po velké kopytníky a šelmy. 

Pro děti i dospělé jsme nově otevřeli statek do-
mácích zvířat, kde bydlí osli, lamy, ovce a kozy. 
Zakrslé kozičky je možné pohladit, vykartáčovat 
a také nakrmit. Blízký kontakt se zvířaty si uži-
jete i v průchozím výběhu daňků nebo během 
komentovaných prohlídek s průvodcem a spe-
ciálních zážitkových programů v ekocentru.

Zoo Chleby je rozdělena na dvě části. Stará 
zoo je domovem především pro ptáky, opice, 
klokany, ryby v obřím sladkovodním akváriu 
a extrémně vzácný druh primáta langura duka. 

V Nové zoo je největším lákadlem pavilon pro 
lvy, který je vystavěn ve stylu typických afric-
kých staveb v Timbuktu. Obývají jej dva maje-
státní lví samci Dabir a Jasiri.

O zábavu se postará malinké medvídě, které 
se na počátku letošního roku narodilo páru 
medvědů ušatých Angaře a Baluovi. Přestože 
je mu teprve pár měsíců, zvládne šplhat zdat-
ně jako dospělý medvěd, ani chvilku neposedí 
a stále vymýšlí lumpárny.

Zoo disponuje vlastním parkovištěm, stánky 
s občerstvením a také připravuje doprovodný 
program pro školní skupiny i veřejnost. Otevře-
no je každý den od 9.00 hodin, zavírací doba se 
liší dle ročního období.

ZOO Chleby, o. p. s., V. Otty 1, Chleby
+420 702 186 910 / info@zoochleby.cz 
www.zoochleby.cz

První rezervace na světě, ve které se vyskytují 
tři klíčové druhy velkých evropských kopytní-
ků, tedy divocí koně, zubři a pratuři (na sním-
ku) se nachází v bývalém vojenském prostoru 
Milovice. Je návštěvníkům přístupná celoroč-
ně zdarma a za každého počasí po okružní 
stezce vedoucí kolem rezervace. Bezplatné 
parkování je možné v ulici Ostravská v Milovi-
cích. Suvenýry, například leporela, pohlednice 
a podobně, nabízí Turistické informační cent-
rum Milovice, které sídlí na Náměstí 30. červ-
na číslo 508 v budově radnice. Rezervace se 
nachází na ploše 350 hektarů, mezi doporu-
čené vybavení proto patří i dalekohled. 

Park Mirakulum ve středočeských Milovicích 
nabízí 12 hektarů originální zábavy a volnoča-
sových aktivit s množstvím nápaditých her-
ních prvků. Atrakce v našem dvanáctihekta-
rovém parku jsou různorodé, a tak si u nás své 
najdou jak nejmenší návštěvníci, tak i ti starší. 
Vydejte se do korun stromů v největším lano-
vém centru v republice, podzemních chodeb 
nebo navštivte naše habrové bludiště, kde je 
více než 1 200 metrů cest. Park vám nabíd-
ne i širokou nabídku občerstvení. Jako kaž-
doročně se park rozrostl a dbá na zlepšování 
atraktivity parku a komfortu návštěvníků. 

Po velkém úspěchu v loňském roce s Farmou 
– ojedinělou zónou pro nejmenší – je připra-
ven další prostor určený právě pro ně. Jedná 
se o Autodrom, kde nechybí spousta odráže-
del, šlapacích traktorů, značek a funkčních 
semaforů. Prostory parku můžete využít ne-
jen k rodinnému výletu, ale nabízíme i další 
možnosti, například rodinné oslavy, soukro-
mé i firemní akce, školní výlety s edukativním 
programem, svatby a další. Více informací 
naleznete na: www.mirakulum.cz.

ZOO CHLEBY

EVROPSKÉ SERENGETI

PARK MIRAKULUM
Mirakulum letos
slaví 10 let
•

Zoo letos
slaví 25 let
•
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Objevte zámek Loučeň
Zámek, kde to žije

www.zamekloucen.cz

Zámek Loučeň je romantickou barokní památkou s původními interiéry. 
Obklopuje ho rozlehlý anglický park, který je obohacen o jeden celoevropský unikát – 
totiž soubor 12 labyrintů a bludišť. Zámek nabízí prohlídky zásadně s kostýmovanou 
postavou, speciální dětské či čokoládové prohlídky, ale i pikniky v zámeckém parku, 

soutěže a programy o zámeckých slavnostech.

GASTRO TIP

Výlet na zámek Loučeň může být i gastro zážitkem! Ochutnávka místní speciality Čápů s mákem je totiž skoro povinnost! 

A co to Čápy s mákem jsou? Sladká krmě – moc dobrá, maková a švestková. Víc už ale neprozradíme, 

recept je přísným tajemstvím. Čápy s mákem jinde než na zámku Loučeň neochutnáte – a tak by to také mělo zůstat. 

Recept přivezl kníže Alexandr z jedné ze svých exotických výprav do teplých krajin... To musíte ochutnat! 

Loučeň č. p. 1 / 289 37 Loučeň (okr. Nymburk)
+420 325 585 228 / +420 727 900 616

zamek@zamekloucen.cz

Zámecký hotel Maxmilian Lifestyle Resort
+420 325 585 381 / +420 606 614 590

hotel-maxmilian@zamekloucen.cz



Vyražte společně 
s vaším osobním průvodcem. 

Proč se nechat limitovat 
programy běžně 
nabízených prohlídek?

Není vůbec třeba držet se běžně nabízených prohlídek, 
nebo se podřizovat časovému harmonogramu dalších lidí. 

Získejte svého osobního, vysoce kvalitního kapesního 
průvodce, který nabízí aktuální informace a čerpá 
ze znalostí místních odborníků. 

Jako by s vámi byl přítel, který vás 
vezme mimo hlavní turistické trasy.

K ovládání nepotřebujete ani ruce. 
Je to úchvatné! Tiše, jen se zaposlouchejte.

Co je ta majestátní budova před vámi? 
Nasaďte si sluchátka a hned to zjistíte. 
Ať už jste kdekoliv, SmartGuide vám přímo do uší, 
pomocí odborně vytvořeného audio záznamu, 
poutavě odvypráví příběhy a vy se tak můžete 
nerušeně kochat okolím.

Získejte aplikaci 
SmartGuide
pro vaše telefony.

Z turisty objevitelem 
jedním kliknutím 
díky aplikaci SmartGuide.



Stáhněte si do mobilu aplikaci Skryté příběhy. Rodinný výlet s neobyčejným 
dobrodružstvím je určen především dětem od 6 do 13 let, ale pobaví i dospělé.

VYDEJTE SE NA VÝLET 
SE SKRYTÝMI PRÍBEHY

První mapa
Rok 1517 / Mladá Boleslav / délka 4,5 km
8 zastavení / trvání 2 hodiny 
Pomoz Mikuláši Klaudiánovi v Mladé 
Boleslavi vytvořit první tištěnou mapu Čech.

Kompletní herní instrukce i s mapou dané trasy si můžete stáhnout 
doma na wifi do mobilu, v terénu tak už nepotřebujete datové připojení. 
Hra je k dispozici zdarma pro Android a iOS. 

Jahody se Smetanou
Rok 1874 / Jabkenice / délka 4,5 km
8 zastavení / trvání 1,5 hodiny 
V Jabkenicích pomozte Bedřichu 
Smetanovi najít klid na práci. 

Lov na Elišku
Rok 1310 / Nymburk / délka 2,5 km
8 zastavení / trvání 1 hodina 
V Nymburce se vydejte na pomoc 
prchající Elišce Přemyslovně.

OstRe sledované vlaky
Rok 1965 / Kostomlaty nad Labem
délka 8 km / 7 zastavení / trvání 3 hodiny 
V Kostomlatech nad Labem můžete pomoci 
Bohumilu Hrabalovi napsat povídku.

Král tlouštík 
Rok 1458 / Poděbrady / délka 3 km
8 zastavení / trvání 1 hodina 
Vydej se do Poděbrad pomoci králi Jiříkovi 
se záchranou českého království.

skrytepribehy.cz
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TURISTICKÁ 
INFORMAČNÍ CENTRA 
V POJIZEŘÍ A POLABÍ

TIC Mladá Boleslav
A Železná 107 / 293 01  Mladá Boleslav 
T +420 326 109 402 
E infocentrum@kulturamb.cz 
W www.infocentrummladaboleslav.cz

TIC Nymburk
A nám. Přemyslovců 165 / 288 02  Nymburk
T +420 325 501 104 
E infocentrum@meu-nbk.cz
W www.mesto-nymburk.cz/infocentrum

TIC Poděbrady
A Jiřího nám. 19 / 290 01  Poděbrady
T +420 325 511 946
E ticpodebrady@polabi.com 
W pruhpolabi.cz/turisticke-informacni-centrum-podebrady-2

IS Benátky nad Jizerou
A Zámek 50 / 294 71  Benátky nad Jizerou
T +420 736 235 436
E infocentrum@benatky.cz
W www.is.benatky.cz

TIC Dobrovická muzea
A Palackého nám. 2 / 294 41  Dobrovice 
T +420 725 871 072
E mu.recepce@tereos.com
W www.dobrovickamuzea.cz/turisticke-informacni-centrum

IC zámek Loučeň
A Loučeň 1 / 289 37  Loučeň
T +420 727 900 616 
E infocentrum@zamekloucen.cz
W www.zamekloucen.cz

TIC Lysá nad Labem
A Husovo nám. 23 / 289 22  Lysá nad Labem
T +420 601 323 046 
E ticlysanadlabem@polabi.com
W pruhpolabi.cz/turisticke-informacni-centrum-lysa-nad-labem

TIC Milovice
A nám. 30. června 508 / 289 23  Milovice
T +420 325 517 110 
E tic@mesto-milovice.cz 
W tic.mesto-milovice.cz

TIC Sadská
A Palackého nám. 257 / 289 12  Sadská
T +420 325 594 329
E kic.sadska@email.cz 
W www.kic-sadska.cz

TIC Zvířetice
A Podhradí 14 / 294 01  Bakov nad Jizerou
T +420 326 210 230
E info@zviretice.cz
W www.zviretice.cz/infocentrum
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Přerov n/L
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Rožďalovice
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