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PODZIMNÍ NabÍDka 
ušITá Na MÍru  
Zdá se vám nemožné, že letošní léto je už minu-
lostí? Nezoufejte a začtěte se do naší pestré ces-
tovatelské nabídky. Pro podzimní číslo jsme vám 
nachystali pestrou nabídku městských slavnos-
tí, slavností vína, možností pro seniory. Počasí je 
na podzim cestovatelům nakloněné, a cestování 
v tuto dobu má i další výhody. Potkáte znatelně 
méně turistů a cenová nabídka je také velmi pří-
jemná.
Kromě zajímavých podzimních tipů máme pro 
vás i něco speciálního a tím jsou židovské památ-
ky na našem území. Máme jich opravdu hodně, 
a občas za nimi musíte vyšplhat někam na stráň 
k lesu, ale stojí za to, věřte nám. Vyberte si něk-
teré z naší nabídky a vychutnávejte podzimní 
zbarvení přírody. 

Vaše redakce   

TIM – Turistický informační magazín • září–říjen 2019
Vydavatel: Eurocard s. r. o.; Šéfredaktor: Ing. Radek Zerzáň (radek@czech-tim.cz); Redakce: Milan Horký, Jana Ptáčková, Magdalena Richterová, Ing. Jitka Rolínková; Adresa redakce: K Botiči 1453/6, Praha 10; 
Tel./fax: +420 257 217 711; Tel.: +420 722 558 946; Registrováno: registrační číslo MK ČR E 15069; Uzávěrka textů: 20. 9. 2019; Distribuce: ČP; Grafická úprava a sazba: Karla Šmídová, 
Ondřej Rolínek; Vydavatel neodpovídá za obsah inzerce a PR článků.  Foto na obálce: Židovské památky; TIM je distribuován v informačních centrech ZDARMA. 

STaňTE SE NašÍM faNOuškEM 
Na facEbOOku! 

Ten totiž dostane od Tima vždy 
i něco navíc.

K U R I O Z I T a

N AV Š T I V T E 
NOVÉ INTERNETOVÉ 
STRÁNKY MAGAZÍNU

Pošlete nám zprávu, jestli se vám líbí. 

www.magazintim.cz

StÍžNOSt UltraOrtODOxNÍch žiDů
Ultraortodoxní židé, kteří měli problém sedět v letadle vedle 
žen, mají smůlu. Izraelské aerolinky podobné stížnosti již ne-
tolerují.

Izraelský národní letecký dopravce El Al nebude 
na palubě svých letadel tolerovat stížnosti ultra-
ortodoxních židů, kteří odmítají sedět vedle žen. 
Letecká společnost to oznámila v reakci na nedáv-
ný incident, kdy několik jejich příslušníků odmít-
lo usednout vedle žen a aerolinky musely odložit 
let z New Yorku do Izraele. Letecká společnost se 
za incident omluvila a uvedla, že jakákoliv diskri-
minace je naprosto zakázaná.

Dožadování se vlastních chodníků
Mezi Židy v populárním prázdninovém letovisku 
Westhampton Beach v Anglii se ortodoxní komu-
nita pokoušela prosadit, aby pro Židy byl vymezen 

vlastní kus chodníku. Nejspíše k zamezení kon-
taktu s jinověrci.
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Léto nemusí končit již v srpnu. Stačí zavítat na 
Monínec, který leží na pomezí Středočeského a Ji-
hočeského kraje. O víkendech zde můžete navštívit 
například Aktivity park, kde najdete novou kulič-
kovou dráhu, lanový park, junior park, tubing, 
discgolf, lukostřelbu, bungee trampolíny či indoor 
dětskou hernu. 

Půjčit si můžete také horské koloběžky. Nechybí 
však ani 2,5kilometrová rodinná biková trať, kte-
rou se svým týmem navrhnul dvojnásobný mistr 
světa v biketrailu Josef Dressler. Pro vášnivé bikery 
se pak nabízí 1,5 kilometru dlouhá trať. 
Pod Hotelem Monínec, odkud je překrásný výhled 
do údolí oblasti Českého Meránu, se v průběhu 
července otevřely nové terasy, jejichž součástí je 
bazén a dětské hřiště. Můžete tu posedět a zároveň 
se občerstvit.
Ještě o několik desítek metrů výše je napravo od 
výstupu z místní lanovky nejstarší česká Poštovna. 
Uvnitř je stálá expozice o stopadesátileté historii to-
hoto objektu a současně také informační centrum 
celé místní oblasti Toulava.
V areálu se koná pravidelně řada akcí. Od 20. do 
22. září to bude relaxační pohybový víkend a v so-
botu 5. října potom tradiční Chainless Race. I když 
se jedná o poněkud bláznivou jízdu na kole bez ře-
tězů, je program připravený i pro ty méně odvážné 
bikery. Zvlášť přitom jezdí muži a ženy. A o co se 
jedná? Prostě si z kola sundáte řetěz, necháte se 
nahoru na start vyvézt lanovkou a poté již násle-
duje jízda dolů. Vyhrává ten, kdo celou trať projede 
nejrychleji. Akci pořádá magazín a obchod 720.cz.
Více o tom, jak příjemně, nebo i s mírným adrena-
linem strávit konec léta a začátek podzimu najdete 
na internetových stránkách www.moninec.cz.

www.moninec.cz

BABÍ LÉTO NA MONÍNCI 
Areál Monínec je vybaven novým Aktivity parkem, ale 
i terasami s hřištěm a bazénem. U horní stanice lanovky je 
od letoška rovněž objekt Poštovny, jenž byl původně na naší 
nejvyšší hoře Sněžka. Zkusit zde můžete navíc i bikepark.   
K tomu se v září a říjnu přidají některé akce. 

4 TIP NA VÝLET
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Židovské muzeum vlastní bohaté sbírky stříb-
ra, textilií a má jednu z nejrozsáhlejších sbírek 
judaik na světě, která obsahuje na 40 000 sbírko-
vých předmětů a 100 000 knih. Je ojedinělá nejen 
množstvím svých předmětů, ale především tím, 
že pocházejí z jednoho uceleného území – z Čech 

a Moravy. Ve svém souhrnu tak sbírka podává 
celistvý obraz o životě a historii Židů v tomto regi-
onu.
Židovské muzeum spravuje v oblasti bývalého 
pražského ghetta tyto objekty, ve kterých jsou 
stálé expozice: Maiselovu synagogu, Španělskou 
synagogu, Pinkasovu synagogu a Starý židovský 
hřbitov, Klausovu synagogu, Obřadní síň (budova 
pražského Pohřebního bratrstva) a Galerii Roberta 
Guttmanna.
Program Židovského muzea k výchově proti anti-
semitismu v ČR: muzeum nabízí zájemcům pro-
hlídku s výhradně českým odborným výkladem při 
poskytnutí výrazné slevy. Tato prohlídka se bude 
vždy konat v neděli a o státních svátcích ve 14.00 
hod. Program zahrnuje také komentovaný vstup do 
Židovského muzea a Staronové synagogy. 

Návštěvnické objekty – památky, stálé expozice 
a Galerie Roberta Guttmanna – jsou veřejnosti 
otevřeny po celý rok denně s výjimkou sobot 
a dalších židovských svátků.

31. 3. – 25. 10. 2019 9 - 18 h
27. 10. – 31. 12. 2019 9 - 16.30 h
Expozice se uzavírají od 16.20 / 17.50

Španělská synagoga, součást návštěvnického 
okruhu Židovského muzea v Praze, se 31. 5. 2019 
uzavřela kvůli plánované modernizaci 
Památka následně projde částečnou opravou 
a restaurováním a zpřístupněna veřejnosti bude 
opět v posledním čtvrtletí roku 2020. Návštěvní-
kům pak nabídne novou stálou expozici včetně 
interaktivních prvků i moderní návštěvnické záze-
mí. V synagoze je v současnosti umístěna stálá 
expozice Židovského muzea v Praze Dějiny Židů 
v Čechách a na Moravě v 19.-20. století, jež vznik-
la během první významné rekonstrukce budovy 
v letech 1994- 1998. Expozice sleduje osudy Židů 
v českých zemích od josefínských reforem v 80. 
letech 18. století do poválečného období. Přibližu-
je rovněž přestavbu pražského Židovského Města, 
židovské památky Čech a Moravy a historii Židov-
ského muzea v Praze. Zvláštní pozornost je věnová-
na holocaustu českých a moravských Židů v letech 
1939-1945 a ghettu Terezín. Nová podoba stálé 
expozice s pracovním názvem Židovská emancipa-
ce, šoa a poválečné Československo na současnou 
expozici tematicky navazuje. Změny doznají přede-
vším prostředky a styl prezentace, její stylové a tech-
nické provedení, které s citem pro architekturu 
stavby počítá s multimediálními a interaktivními 
prvky. Kromě tematického výběru vzácných sbír-
kových předmětů v novém uspořádání a významo-
vém kontextu si tak zájemci budou moci například 
na dotykových obrazovkách listovat historickými 
dokumenty, prohlížet si fotografie a umělecká díla či 
vyhledávat v databázi významných židovských osob-
ností. Moderní výstavní expozice si vyžádá stavební 
úpravy včetně vybudování nového technologického 
a návštěvnického zázemí a bezbariérového přístu-
pu. Plánované revitalizaci památky a stálé expozice 
předcházela v letech 2017-2018 kurátorská a tech-
nická příprava. 

ŽIDOVSké MuZEuM 
V PraZE
Židovské muzeum v Praze vzniklo roku 1906. 
U jeho zrodu stáli historik dr. Salomon Hugo Lie-

ben a dr. August Stein, představitel českožidovského hnutí 
a pozdější předseda pražské židovské obce. Jeho účelem bylo 
zdokumentovat historii, tradice a zvyky židovského obyvatel-
stva v Čechách a na Moravě.

Staronová synagoga

Španělská synagoga

Starý židovský hřbitov

žiDOVSKÝ SPEciÁl �

Židovské muzeum v Praze

U Staré školy 1 a 3, 110 00 Praha 1
 +420 221 711 511, fax: +420 221 711 584
 office@jewishmuseum.cz
Maiselova 15, 110 00 Praha 1
 +420 222 325 172, fax: +420 222 318 856
 education@jewishmuseum.cz

www.jewishmuseum.cz

K
O

N
ta

K
t



zÁřÍ–řÍjEN 2019

žiDOVSKÝ SPEciÁl�

Město Kolín bylo založeno v polovině 13. stol. krá-
lem Přemyslem Otakarem II. Krátce po založení se 
zde usazují i Židé. Odhaduje se, že v době největší-
ho rozkvětu židovské komunity tvořila až 1/4 počtu 
obyvatel města.

Židovské hřbitovy
Židovské hřbitovy existují v Kolíně dva. Starý, kde 
se pochovávalo do roku 1887 a najdeme zde téměř 
2700 náhrobků, a nový, kde se pohřbívá dodnes, 
s 1000 náhrobky. Na starém hřbitově je pochován 
i jediný syn pražského rabína Jehudy Löwa (Maha-
rala) Becalel, který v Kolíně zastával funkci rabína 
a založil zde ješivu (talmudistickou školu). Na novém 
hřbitově byl roku 1950 odhalen památník obětem 
holocaustu.

Synagoga
Jedná se o jednu z nejstarších a nejcennějších syna-
gog na území Čech. Je zmiňována před rokem 1422. 

Teprve na konci 17. stol. se dočkala barokní pře-
stavby a rozšíření přístavbou jižní lodi. Její výzdoba 
byla dokončena roku 1696. Svému účelu sloužila 
s omezeními až do zániku Židovské náboženské 
obce v Kolíně v roce 1953. Z vybavení synagogy se 
na původním místě dochoval ranně barokní sva-
tostánek (arón hakodeš), datovaný rokem 1696.

Pracovna rabína Federa
Pracovna rabína Richarda Federa byla zřízena 
v budově bývalé židovské školy v ulici Na Hrad-
bách. Najdeme zde kromě psacího stolu a knihov-
ny s judaistickou literaturou i výstavu bohoslužeb-
ných předmětů. www.jeruzalemnalabi.cz

jErUzalÉM Na laBi 
– kOLÍNSkÝ ŽIDOVSkÝ kLENOT

Bývalá židovská čtvrť náleží k nejcennějším památkám svého 
druhu na území Čech. V Kolíně se dochovala část židovského 
ghetta se synagogou a dva židovské hřbitovy.  Nově vznikla 
Stolperstein stezka, která připomíná památku zavražděných 
kolínských Židů.

Městské informační centrum kolín

Na hradbách 157, 280 02  Kolín
 +420 321 712 021, 774 138 197
 mic@mukolin.cz

www.infocentrum-kolin.cz
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Ghetto u řeky Jizery (ulice Bělská) bylo několikrát 
zničeno požárem, synagoga byla roku 1958 zboře-
na. Budova školy postavená v empírovém slohu je 
ale dodnes zachována.  Jeden z nejcennějších židov-
ských hřbitovů v Čechách leží právě zde v Mladé 
Boleslavi. Najdete ho v podhradí na stráni nad říč-
kou Klenicí. Založen byl patrně v 16. století. Done-
dávna odborníci předpokládali, že nejstarší zdejší 
dochovaný náhrobek pochází z roku 1604. Během 
posledních restaurátorských prací však byly objeve-
ny náhrobky mnohem staršího data. Jen málokte-

ré středočeské pohřebiště může svou historickou 
i kulturní hodnotou mladoboleslavskému hřbito-
vu konkurovat. Snad jen židovský hřbitov v Kolíně 
a v Brandýse nad Labem. Nejvýznamnější osobnos-
tí, která tu našla své poslední spočinutí, je Jakub 
Bassewi, finančník a první Žid povýšený do šlechtic-
kého stavu, muž, který zažil třicetiletou válku. Své 
služby poskytoval habsburským císařům a generá-
lu Albrechtu z Valdštejna. Z této pozice majetného 
bankéře působil rovněž jako vlivná šedá eminence 

tehdejších českých dějin. Areál židovského hřbitova 
se uchoval v neobvykle kompletním stavu. Stojí zde 
i obřadní síň vybudovaná v roce 1989 a márnice 
postavená v roce 1937 ve funkcionalistickém sty-
lu, což je u židovských hřbitovních staveb skutečně 
unikátní. Pokud se do Mladé Boleslavi vypravíte, 
navštivte zdejší infocentrum, kde vám jeho pracov-
níci rádi nabídnou i další tipy na prohlídku dalších 
rozličných míst.

žiDOVSKÉ StOPy 
V MLaDé bOLESLaVI

Doklady o židovském osídlení jsou od 15. století, 
ke konci 17. století údajně tvořili až polovinu 
veškerého obyvatelstva. 

Mladá Boleslav – židovská hvězda na místě, kde stála synagoga

Mladá Boleslav – obřadní síň s hroby

Mladá Boleslav – židovská márnice
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Židovské osídlení v Dolní Lukavici existovalo už na 
počátku sedmnáctého století. Náboženská obec je 
doložena ve století 18-tém. Zrušena byla koncem 
devatenáctého století. První synagoga byla pohlce-
na požárem v roce 1849. Druhá byla přestavěna na 
obytný dům.
Několik stovek metrů za posledními domky v Dol-
ní Lukavici, směrem na Lišice, je židovský hřbitov. 
Letos od jeho založení v roce 1654 uplyne 350 let. 
Je umístěn na prudkém, těžko přístupném sva-
hu. Napadne vás, proč je tomu tak?  Vysvětlení je 
prosté. Na základě náboženského příkazu o zabez-
pečení hrobů svých předků na věčné časy se Židé 
snažili, při zakládání hřbitovů, získat pozemek od 
majitele nebo obce do trvalého vlastnictví. Za tuto 
výsadu museli zaplatit značné částky, za něž získa-
li pouze méněcennou půdu, která se nehodila pro 
žádné jiné využití. 
Kvůli ochraně hrobů před znesvěcením a poškoze-
ním byly hřbitovy obehnány vysokou kamennou 
zdí a uzavřeny branou, často v podobě malého 
domku, která na malých venkovských hřbitovech 
plnila i funkci márnice. Pokud pohřeb nemohl být 
vykonán v den úmrtí, bylo tělo zemřelého uloženo 
na hřbitově v márnici, kde členové pohřebního bra-
trstva bděli u mrtvého až do pohřbu. V Dolní Luka-
vici byla poměrně silná židovská náboženská obec. 
V roce 1849 zde žilo minimálně 7 židovských rodin. 
Židé : Adler, Straus zvaný Šleml, Barkus, Paradeis 
zvaný Švihovský, Trauer a Meuml včetně Rebeho 
a židovské synagogy. 
Různost hřbitovních náhrobků nám vypovídá 
o kulturním i běžném občanském životě Židů. Nej-

starší náhrobky jsou velmi jednoduché. Jsou to 
pískovcové desky, nahoře rovné, nebo ukončené 
polokruhem či štítem a zdobené jen vytesaným pís-
mem. Na některých náhrobcích jsou symboly lid-
ské činnosti a zaměstnání. Náhrobní kameny býva-
ly obvykle dílem křesťanských kameníků. Židům 
nebylo, kromě výjimek, toto umělecké řemeslo 
povoleno. Určovali však symbolické detaily výzdoby 
a na nápisové části měli svůj podíl židovští písaři 

a rytci. Pozoruhodné je, že hřbitov přečkal všech-
ny pogromy a trápení století XVIII, XIX i XX.  Nej-
starší čitelný náhrobek je z roku 1711.  V současné 
době je v Čechách dochovaných asi 150 nejstarších 
hřbitovů založených v době ghett, před občanským 
zrovnoprávněním židovského obyvatelstva, tj. do 
poloviny 19. století. 

text: Ing. Jaroslav Kasl

OD zalOžENÍ žiDOVSKÉhO 
hřBitOVa V DOLNÍ LukaVIcI 
UPlyNUlO 350 LET
V roce 1714 mělo celé dolnolukavické panství 19 vesnic 
a 3 velkostatky. Žilo zde 41 židovských rodin s 246 členy. 
Majitelem panství byl hrabě Ferdinand Matiáš z Morzinů. 
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Jednalo se však jen o několik rodin. Největšího roz-
machu židovská komunita na Přešticku dosáhla na 
konci 18. století a v 19. století. Jen pro informaci, 
např. v roce 1793 Soupisy židovských rodin uvádě-
jí 77 izraelitů v Dolní Lukavici, 44 v Merklíně. Židy 
zaznamenáváme také v Přešticích, Dnešicích, 
Roupově, Lužanech, Příchovicích, Soběkurech, 
Skočicích, Horšicích, Vlčí a Vřeskovicích.  
Tam kde Židů žilo nejvíce, začaly vznikat židovské 
náboženské obce, které mimo jiné budovaly např. 
synagogy či židovské školy. Nejstarší synagoga na 
Přešticku byla postavena v roce 1826 v Merklíně. 
Stávala za můstkem, blízko potoka. Byla přesta-
věna na obytný dům a odpovídá dnešnímu č.p. 
126. V 18. století existovala v Merklíně i soukromá 
německá židovská škola. Z první poloviny 19. stole-
tí pocházely synagogy v Dnešicích, Vlčí, Lužanech. 
Bohužel se nedočkaly lepšího osudu. O synagoze 
v Dolní Lukavici se dozvídáme ze zápisu v Pamětní 
knize o velkém požáru v obci v roce 1849, kdy spo-

lu s ostatními staveními shořela i židovská synago-
ga, která měla č.p. 94. Synagogu spravovala rodina 
Adlerů. Po požáru byla postavena nová synagoga (č. 
p. 93). Z lukavické synagogy se zachovaly dva před-
měty: první z nich je povijan na Tóru, který věno-
val Abraham Adler z Dolní Lukavice u příležitosti 
narození syna Abrahama v roce 1859. Dalším 
předmětem z lukavické synagogy je synagogální 

opona, byla zhotovena z drahých a vzácných látek.  
Oba předměty jsou uloženy v Židovském muzeu 
v Praze na Josefově. Židovská synagoga v Přešti-
cích byla vystavěna v roce 1910 v dnešní Červenko-
vě ulici – na místě nové lékárny Magnólie. Jednalo 
se o prostou, zděnou budovu. Ihned po dostavění 
byla synagoga hojně využívána. Přeštickou syna-
gogu spravoval rabín Leopold Singer (*13.10. 1852 
Přeštice). Z vybavení synagogy se zachovalo mnoho 
předmětů, dnes jsou součástí sbírek Židovského 
muzea v Praze. 

žiDOVSKÉ SyNagOgy 
Na PřEšTIcku
To, že židovská komunita na Přešticku byla poměrně početná, 
se dozvídáme z mnoha pramenů. Nejstarší židovské osídlení 
na Přešticku spadá do 17. století. První obyvatele izraelitské-
ho vyznání zaznamenáváme v Dolní Lukavici (r. 1624) a Mer-
klíně (r. 1685). 

text: Eva Klepsová, Dolní Lukavice

Synagoga v Merklíně

Synagoga v Přešticích

Bohužel, i židovská komunita v Plzni utrpěla ve 20. 
století holocaustem a emigrantskými vlnami. Dnes 
je židovská obec v Plzni organizována, má malou 
modlitebnu, kde se konají bohoslužby ve dnech 
židovských svátků.

Válečná střela rozbila nápis „Nezabiješ“
Plzeňská synagoga je druhou největší synagogou 
v Evropě (za Budapeští) a třetí největší na světě (po 
New Yorku). Základní kámen byl položen 2. prosince 
1888. Synagoga měla být vystavěna v gotickém slo-
hu se dvěma 65 metrů vysokými štíhlými věžemi. 
Tento projekt však tehdejší městská rada zamítla. 
Oficiální důvod byl, že věže jsou příliš 
vysoké  a nevhodně soupeří s věží kos-
tela svatého Barto- loměje. 2. září 

1893 proběhlo slavnostní vysvěcení synagogy, která 
sloužila svým účelům až do holocaustu. Tehdy měla 
být, jako řada jiných synagog, zničena. Zachránila 
ji zřejmě poloha mezi domy, a také potřeba sklado-
vat konfiskovaný židovský majetek. Stala se velkým 
bazarem. Za druhé světové války byla značně poško-
zena a po roce 1948 sloužila jako skladiště. Poslední 
bohoslužba se zde konala v roce 1973. Při příležitos-
ti židovského svátku Tu bišvat byla zrekonstruovaná 
synagoga otevřena pro veřejnost 11. února 1998. 
Při osvobozování Plzně americkou armádou došlo 
ke střelbě na věže, kde si němečtí vojáci udělali 
kulometné hnízdo. Škody byly na zdivu zřejmé až do 
roku 1995. Poslední střelu ponechali restaurátoři 

na samém vrcholu štítu synagogy, na kamenných 
deskách Desatera u přikázání „Nezabiješ!“

Městu slouží i Stará a Pomocná synagoga
První novodobá plzeňská synagoga, dnes známá 
jako Stará, byla postavena v letech 1858–1859 ve 
vnitrobloku mezi dnešní Americkou třídou a Sme-
tanovými sady jako prostá novorománská stavba 
s dvoupatrovou dřevěnou galerií. Lavice stály okolo 
obvodové zdi i v řadách v prostoru synagogy. Vstup 
na galerie zajišťují dvě točitá kamenná schodiště po 
stranách hlavního vstupu na západní straně a poz-
ději přistavěné boční, vnější schodiště na straně 
severní.
S prudce narůstajícím počtem členů židovské obce 
po roce 1848 vzrůstaly nároky na modlitební pro-
story. Proto byla již v roce 1875 postavena v těsném 
sousedství Staré synagogy Pomocná synagoga. Nej-
méně od 70. let však stavba nebyla využívána a dese-
tiletí neprováděná údržba se projevila v roce 1997 
zřícením stropních a střešních konstrukcí. V dubnu 
2002 byl v prostoru Pomocné synagogy – Židovské 
školy instalován zcela unikátní památník se jmény 
obětí holocaustu – Zahrada vzpomínek.

žiDOVSKÁ StOPa V PLZNI 
V Plzni existovalo v průběhu historie pět synagog a několik 
starých hřbitovů. Všechna místa, kterými vás teď provedeme, 
by určitě stála za návštěvu! 

Informační centrum města Plzně

nám. republiky 41, 301 16 Plzeň
 +420 378 035 330
 info@icpilsen.eu

www.plzen.eu, www.pilsen.eu
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Ve městě již nebylo ghetto, ale židovské obyvatel-
stvo se přirozeně koncentrovalo do okolí Syna-
gogy – dnešní Mayerovy ulice. Malebný židovský 
hřbitov je umístěn na konci města v osadě zvané 
Pražák.   

žiDOVSKÉ StOPy 
VE VODňaNEcH
Ve městě najdeme klasicistní budovu 
synagogy, kde se v současné době konají 
i různé výstavy. Synagoga pochází 
z 19. století, kdy byla využita již starší 
stavba.

Synagoga byla vyhozena do povětří nacisty roku 
1942 a na jejím místě stojí pomník židovským 
obětem z roku 1992. Ve městě najdeme pěkný, 
pečlivě udržovaný židovský hřbitov, kde se 
pohřbívá doposud. Je umístěn na okraji his-

torického města v dnešní průmyslové zóně. Na 
hřbitově stojí i pomník obětem holocaustu. 

Židé žili v Českých Budějovicích již od středověku, 
ale město je roku 1506 vypovědělo. Nové židovské 
osídlení se tak datuje až k roku 1848, kdy již 
nemuseli žít odděleně, a tak nevzniklo ani ghetto 
jako v jiných městech.

žiDOVSKOU StOPOU PO buDějOVIcÍcH
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Synagoga
Do 18. století měli Židé jenom modlitebnu v jednom 
z domů, které koupil sklenář Adam. Ve druhé po-
lovině 18. století je uváděna synagoga ve zvláštním 
domě, který byl roku 1770 přestavěn a zvětšen. 
Roku 1770 tedy zřejmě vzniká nově postavená sy-
nagoga, pravděpodobně na starém místě. Po zničují-
cím požáru roku 1801 byla synagoga do roku 1803 
znovu postavena. 16. května 1867 byla uzavřena 
a zvětšena o přístavbu, modlitební sál byl přebudo-

ván na rozšířeném půdorysu, fasáda byla vyzdobe-
na gotizujícími okny a obloučkovým vlysem. 
K bohoslužbám byla synagoga pravidelně využívána 
do nacistické okupace. Roku 1947 se novou majitel-
kou synagogy stává ŽNO v Českých Budějovicích ja-
kožto nástupnická obec po zaniklé ŽNO v J. Hradci, 
která ji roku 1951 prodala Náboženské obci církve 
československé husitské. 
V té době byla synagoga v dost špatném stavu a bylo 
nutno provést naléhavé opravy, ale také např. opatřit 
nové lavice. V dalších desetiletích letech byly opra-
veny omítky i štuková výzdoba, naposledy po roce 
2000. Bohoslužbám Církve československé husit-
ské synagoga slouží dodnes. 

Židovský hřbitov
Jihozápadně od města na výšině nad levým břehem 
řeky Nežárky, kdysi části panské zahrady sloužící 
jako sokolnické cvičiště, byl okolo roku 1400 zalo-
žen židovský hřbitov. Ten patří k nejstarším židov-
ským hřbitovům v Čechách. V letech 1557 a 1576 
byl rozšířen a ohrazen dřevěným plotem. V roce 

1736 byl hřbitov za pomoci hraběte Černína opatřen 
ohradní zdí, k rozšíření hřbitova došlo v roce 1773, 
a také v roce 1865. Koncem března roku 1872 bylo 
založeno pohřební bratrstvo Chewra kadiša. 
Židovské obci velmi citelně chyběla obřadní síň. Vel-
mi vážně se o její stavbě začalo jednat roku 1936. 
Projekty podalo několik stavitelů, z nichž jako vítěz-
ný byl vybrán návrh jindřichohradeckého stavitele 
Václava Rohlíka, který stavbu následně prováděl. 
Zkolaudována byla v srpnu roku 1937 a ještě téhož 
měsíce byla pohřebním bratrstvem i slavnostně ote-
vřena.

OTEVÍRACÍ DOBA HŘBITOVA: 
od 1. května do 31. října mimo soboty a židovských 
svátků denně: 10.00 – 17.00 hodin

ZA ŽIDOVSKÝMI PAMÁTKAMI 
V JINDŘICHOVĚ HRADCI
Nejstarší písemný doklad o přítomnosti Židů ve městě 
pochází z roku 1294, kdy Oldřich z Hradce obdržel od krále 
Václava II. privilegium, které mu umožnilo usadit ve městě 
osm židovských rodin. 
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V jeho sklepení je dodnes možné spatřit tradiční 
očistnou lázeň, mikvi, unikátní svou původní dis-
pozicí, rozměry i použitou dlažbou. Jako jedna 
z mála je dobrušská mikve v rámci stálé expozice 
„Židé v dějinách Dobrušky“ přístupná veřejnosti. 

Navštívit je možné rovněž místní židovský hřbitov, 
založený v roce 1675, s náhrobky dokumentu-
jícími vliv goticko-renesančního, barokního i kla-
sicistního stylu. 

www.mestodobruska.cz/muzeum/

DObruška (OrlicKÉ hOry)
Cenné židovské památky je možné obdivovat rovněž 
například v Dobrušce. Kromě bývalé synagogy, která 
právě prochází rekonstrukcí, po níž by se měla stát dějištěm 
řady kulturních akcí, se zde nachází také někdejší rabínský 
dům. 

Současnou podobu získala až po požáru v roce 
1859, kdy se dočkala opravy a zároveň výzdoby 
kamennými deskami Desatera Božích přikázání. 
Vedle synagogy stával do 50. let minulého století 
také rabínský dům a židovská škola.O tom, jak 
významnou skupinu obyvatel zde Židé tvořili, 
svědčí i několik textilních manufaktur, které 
dodnes patří k architektonickým ozdobám města. 
 www.horice.org 

HOřIcE (PODKrKONOšÍ) 
V roce 1729 zde byla vystavěna první dřevěná synagoga, 
kterou v 60. letech téhož století nahradila stavba 
kamenná. 

Vstup byl židům povolen pouze na jarmarky za 
7 krejcarů. Od poloviny 18. století byl Židům za-
kázán vstup do města jen v neděli a o svátcích, 
jinak mohli do města vstoupit za poplatek 17 
krejcarů. Po roce 1848 se směli Židé opět vrátit. 
Žilo zde 17 rodin, které měly 67 členů, a byla 
založena dokonce veřejná košer kuchyně. Byla 

povolena i spolková činnost v rámci organizace 
Spolek občanských záležitostí. Roku 1892 se 
Spolek pro občanské záležitosti pozměnil na 
náboženskou obec. Počátkem 80. let 19. století 
byl znovuobnoven starý hřbitov v Derfli, dnes 
Sady, a téhož roku byli zvoleni první židovští zás-
tupci do rady města. 

Městská synagoga byla postavena roku 1875 za 
18 tisíc zlatých v pseudomaurském slohu s roze-
tovým oknem a 27. září byla vysvěcena rabínem 
Mühmsamem. Byla jediným zástupcem neev-
ropské architektury v Uherském Hradišti. Roku 
1904 byla přistavěna kopule. V roce 1941, dne 
22. června, byla synagoga nacisty vyrabována 
a zapálena. Jelikož však zcela nevyhořela, došlo 
12. srpna k jejímu opětovnému zapálení, po 
němž zůstala v ruinách. Město, které tyto ruiny 
zakoupilo, uvažovalo o jejich zbourání. 
Po druhé světové válce došlo k rekonstrukci 
synagogy, při níž nebyla obnovena kopule. Po 
rekonstrukci začala být budova využívána jako 
kulturní dům, sídlila zde mimo jiné i Slovácká 
filharmonie v jejímž čela stál Oldřich Halma. Po 
dalším požáru v roce 1966, kdy vyhořela celá 
budova, došlo k další rekonstrukci. Od té doby 
sloužila celá budova výhradně jako městská 
knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana. Své 
jméno nese po významné uherskohradišťské os-
obnosti – spisovateli, bibliofilovi a knihovníkovi 
Bedřichu Beneši Buchlovanovi.
Při povodních v červenci 1997 bylo přízemí 
knihovny zaplaveno vodou a celá budova utrpěla 
značné škody. V rámci následné rekonstrukce 
v letech 1998–1999 byla obnovena původní 
architektura a odstraněna řada pozdějších 
vnitřních vestaveb, jakož i přístavba se sociálním 
zařízením. V roce 2004 pak došlo i k obnovení 
kopule zničené při požáru v roce 1941. 

Více informací najdete na: 
www.mesto-uh.cz

 OSuDY SYNagOgY a ŽIDů
 V uHErSkéM HraDIšTI
Vlastní ulici mají ve městě Židé zmíněnu již roku 1342, dřívější 
Židovská, dnes nese název Františkánská. Vyhnáni byli Židé 
z města poprvé v roce 1514, kdy odešli do okolních obcí jako 
Uherský Brod, Uherský Ostroh a Bzenec. 

žiDOVSKÝ SPEciÁl10
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Připomínkou dlouhé a bohaté historie židovské obce v Třebíči
zůstala ojedinělá čtvrť, která se řadí mezi urbanisticky
nejzachovalejší v Evropě. Pro čtvrť jsou typické úzké uličky 
mezi domy, veřejné průchody, rozpěrné oblouky, romantická 
náměstíčka, verandy a balkony.

Čtvrť představuje 108 dochovaných staveb. Vý-
znamná je především Zadní synagoga, která byla 
dostavěna v roce 1669. V letech 1989 - 1997 prošla 
rekonstrukcí a byla zpřístupněna veřejnosti. V sou-

časné době slouží jako výstavní a koncertní síň. Na 
ženské galerii je umístěn model židovské čtvrti, jak 
vypadala v roce 1850 a expozice židovské kultury
s názvem Místo života – Makom Chajim. 
Výjimečný svým původním vstupem na ženskou 
galerii Zadní synagogy je Dům Seligmanna Baue-
ra, který nyní nabízí expozici bydlení židovské 
rodiny v meziválečném období, součástí je také
expozice košer řeznictví.
Vedle Zadní synagogy v Galerii Ladislava Nováka 
byla u příležitosti 115. výročí narození Antonína 
Kaliny otevřena jeho pamětní síň. Antonín Kalina 
byl třebíčský rodák, kterému se podařilo v koncen-
tračním táboře Buchenwald zachránit více než 900 
židovských chlapců. V roce 2012 ocenil Památník 
Yad Vashem v Jeruzalémě Antonína Kalinu titulem 
Spravedlivý mezi národy, udělovaný lidem nežidov-
ského původu, kteří přispěli k záchraně Židů před 
holocaustem. V roce 2019 byla otevřena expozice
Děti Antonína Kaliny, která je součástí pamětní síně. 

Záchranu židovských dětí v expozici symbolizu-
je Strom života – unikátní umělecká kovářská
a pasířská práce mistrů a studentů SPŠ. Listy 
stromu nesou vytepaná reálná jména. Expozice se 
dále podrobně věnuje osudům několika chlapců,
z nichž po válce vyrostly výjimečné osobnosti
– fotografa a historika Naftali Fürsta, spisovatele 
Imre Kertézse, básníka, spisovatele a dramatika 
Pavla Kohna, židovského aktivisty Israel Laszlo
Lazara, filmaře Alexe Moskovice, fyzika Felixe
Weinberga a spisovatele Elieho Wiesela. Pozornost 
je také věnována Kalinovu celoživotnímu příteli
- lékaři a humanistovi Jindřichu Flusserovi,
který se na záchraně chlapců v Buchenwaldu
významně podílel.
Židovský hřbitov v Třebíči je jedním z největších
a nejzachovalejších v České republice. Na rozloze 
11 722 m² je pohřbeno přibližně 11 000 lidí a do-
chovalo se 3 000 náhrobků. 

www.visittrebic.eu

ObjEVtE KOuzLO ŽIDOVSKÝCh
PamÁtEK v Třebíči

Židovství má v Třešti hlu-
boké kořeny, sahá až do po-
čátku 15. století, kdy se ve 

městě usídlily první židov-
ské rodiny vypovězené z Jihlavy. Největšího 
rozmachu dosáhla židovská komunita na 
počátku 19. století, kdy zde židovské obyva-
telstvo tvořilo jednu pětinu obyvatel městeč-
ka. Díky židovským podnikatelům rostl hos-
podářský, sociální i kulturní rozvoj Třeště. 
Synagogu si zde židé postavili na konci 17. sto-
letí. Od té doby židovský svatostánek postihly 
dva požáry, kdy především ten  první z roku 
1824 výrazně poznamenal její současnou po-
dobu. Dnešní synagoga je proto upravena
v empírovém slohu. Jako jediná u nás se vy-
značuje loubím a průčelím. Z původní výzdoby 

se zachovala pouze štukatura na stropě hlavní 
lodi. Tóra, stříbrné předměty, textilie, hebrej-
ské knihy, dřevěné desatero a paprsky či dře-
věné desky s hebrejskými texty jsou uloženy
v místní pobočce Muzea Vysočiny. Svému úče-
lu synagoga sloužila do roku 1942, kdy byli 
všichni obyvatelé židovského vyznání deporto-
váni do koncentračních táborů. Vlastníkem sy-
nagogy je v současné době Čs. církev husitská
a budova slouží především ke kulturním úče-
lům. K vidění je zde expozice věnovaná Franzi 
Kafkovi a jeho vztahu k Třešti a výstava Po sto-
pách zmizelých sousedů v Třešti, která sezna-
muje s osudy třešťských židovských rodin.
Na bohaté židovské osídlení poukazuje rovněž ži-
dovský hřbitov za městem. Najdeme zde více jak 
1300 náhrobků, první z druhé poloviny 17. sto-

letí, poslední z roku 2003, kdy byl do rodinného 
hrobu uložen třešťský rodák Wolfgang Münch
a o šest let později jeho manželka.

Franz Kafka (1883–1924) a jeho vztah k Třešti
Jeden z nejvlivnějších spisovatelů 20. století se 
narodil v Praze do rodiny židovského velkoob-
chodníka. Do Třeště přijížděl o prázdninách bě-
hem studií v letech 1900–1907 ke svému strýci, 
oblíbenému lékaři, Siegfriedu Löwymu. Pobyty
u strýce Kafku inspirovaly při psaní povídky
Venkovský lékař. 

Osm kamenů zmizelých
Od června loňského roku můžete v židovské 
čtvrti, v blízkosti  synagogy,  před domem č. p. 
455  najít osm zlatých kamenů zmizelých, které 
se usazují před domy obětí holocaustu a nacis-
tického režimu…

zaVÁté StOPy v TřešTi
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Poblíž centra se nachází pozůstatek někdejší jižní 
části židovského ghetta, skupina domů s příznač-
ným označením „špalíček“. Díky velmi zdařilým 
rekonstrukcím se tak může město pyšnit oprave-
ným bývalým židovským obecním domem, v němž 
se nachází výstavní sály Muzea a galerie a za 
pozornost stojí také „Ehrenstammův dům“, který 
dal v roce 1819 vystavět významný židovský prů-
myslník Feith Ehrenstamm. Jeho rodina našla 

místo svého poslední-
ho odpočinku na dru-
hém nebo také starém 
židovském hřbitově 
v dnešní Studentské 
ulici. Tento hřbitov, 
který byl poničen 
v průběhu nacistické 
okupace, je kulturní 
památkou a od roku 
2013 se jedná o jeho 
rehabilitaci, tedy pietní 
úpravě plochy.
Pozornosti návštěvníků by neměl uniknout ani 
nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí, kde spo-
čívají ostatky zhruba pěti stovek našich někdejších 
židovských spoluobčanů, mezi nimi řada význam-
ných osobností, kupříkladu mecenáš a továrník 
Bruno Winter, významná podnikatelská rodina 
Sborowitzova, oblíbený prostějovský rabín Leo-
pold Goldschmied nebo výtvarnice Alžběta Zelená 
(rozená Kleinerová).

Právě tento hřbitov si budou moci zájemci pro-
hlédnout a dozvědět se o jeho historii v rámci 
Dnů evropského dědictví v neděli 8. 9. 2019 od 
14:00 do 16:00 hodin.

žiDOVSKÉ PaMÁtKy 
„HaNáckéHO jEruZaLéMa“
Prostějov byl v minulosti díky své početné židovské komuni-
tě nazýván „hanáckým Jeruzalémem“. Co ve městě dnes tento 
fakt připomíná?

7. 9.  –   Kino Metro 70 a jeho zákulisí – komen-
tovaná prohlídka 11:00 a 13:00

14. 9. –  Prostějovská radnice a věž – komen-
tovaná prohlídka (radnice: 13:30, věž: 15:00 
a 16:00)

15. 9. –  Prostějovská radnice a věž – komentovaná 
prohlídka (radnice: 9:00, věž: 10:30, 11:30, 
13:00, 14:00, 15:00, 16:00

21. 9. –  Kostel sv. Petra a Pavla a kaple sv. La-
zara – komentovaná prohlídka (13:00, 14:00 
15:00)

22. 9. –  Klášter Milosrdných bratří – komentovaná 
prohlídka (13:00, 14:00, 15:00)

• Další program Dnů eVRoPsKého DěDicTVí:

více:  www.prostejov.eu 
bezplatná informační linka: 800 900 001

Feith Ehrenstamm

Nový židovský hřbitov za Brněnskou ulicí

Ehrenstammův dům, muzeum (špalíček)

Synagoga byla vysta-
věna v roce 1639, 
v průběhu staletí byla 
několikrát upravová-
na. Její klenby a stě-
ny zdobí mimořádně 
hodnotná dekorativní 
výmalba a hebrej-
ské liturgické texty, 
které jsou mistrov-
ským dílem polských 
židovských utečenců 

z druhé poloviny 17. a z 18. století. Poslední úpra-
vu interiéru synagogy navrhl v letech 1935-36 
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mi osobnostmi, s historickou podobou židovské 
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www.muzeum-boskovicka.cz
www.facebook/muzeumboskovicka

bOSkOVIcká SyNagOga
Boskovická synagoga je díky své malířské výzdobě vycházející 
z haličské židovské tradice 16.–18. století jedinečnou památ-
kou, dominantou boskovické židovské čtvrti i města Boskovice. 

magazintim.cz
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Osídlení a rozvoj židovského města je datován 
do první poloviny 16. století. Díky obchodu a pří-
znivé poloze na důležitých obchodních stezkách 
se Mikulov stal významným centrem morav-
ských Židů a sídlem moravského zemského ra-
bína. Tuto dobu dnes stále připomínají některé 
židovské památky – Horní synagoga, židovský 
hřbitov a mikve. 

Horní synagoga byla postavena v roce 1550 a je 
zde jedinou zachovanou z původně dvanácti zdej-
ších modliteben. V současné době je v synagoze 
umístěna expozice s názvem Rabi Löw a židovská 
vzdělanost na Moravě. 
Mikulovský židovský hřbitov je jedním z největ-
ších židovských hřbitovů u nás. Se svými více jak 

4000 náhrobky se rozkládá na ploše téměř dva 
hektary, nejstarší z náhrobků pochází z počátku 
17. století. Centrální částí hřbitova je rabínský vr-
šek. Při vstupu na hřbitov byla koncem 19. století 
vybudována pohřební síň, v níž je nyní umístěna 
expozice Spolku přátel židovské kultury v Miku-
lově, která je věnována tradicím židovského po-
hřebního ritu.
Židovská lázeň mikve, nádrž s přírodní vodou, 
která dříve sloužila pro rituální očistu, byla 
v roce 2004 objevena při archeologickém prů-
zkumu a po nezbytných úpravách došlo k jejímu 
zpřístupnění veřejnosti.
Z původní zástavby židovského města se zacho-
vala kromě uvedených památek i část domů na 
ulici Husova. Zajímavosti o židovské minulos-
ti Mikulova se dozvíte při procházce naučnou 
stezkou židovskou čtvrtí. 

Židovské osídlení ve Strážnici patří k nejstarším 
na Moravě. Předpokládá se, že zde, na křižovatce 
obchodních cest, žili Židé již ve 14. století.  Živili 
se jako obchodníci, řemeslníci (řezníci, kožešníci, 
krejčí, koželuži, zlatníci, provazníci, knihaři), půj-
čovali také peníze. V Židovské ulici stálo zhruba 
40 židovských domů, židovská škola, špitál, dům 
rabína, hrobníka, dům s obřadními lázněmi (mi-
kve) a synagoga. Současná budova svatostánku 
pochází z roku 1804, později byla renovována sta-
vitelem Leopoldem Slovákem. Během 2. sv. války 
byl zdemolován její interiér, zbořeno ženské oddě-
lení a obyvatelstvo se stalo obětí holocaustu. 

Zcela ojedinělé je umístění židovského hřbitova 
hned za synagogou. Vyplynulo to ze skutečnosti, že 
židé v polovině  17. století získali tento pozemek od 
majitele panství právě pro tento účel. Celkový počet 
náhrobků je zhruba 1500, nejstarší čitelný nápis 
pochází z r. 1647. Náhrobní kameny jsou převážně 
z pískovce a jsou zdobeny reliéfními plastikami. Ob-
jevují se zde ruce kohenů, levitské nádoby, jeleni, 
lvi, urovous apod. Jsou zde pohřbeni rabíni, např. 
Aron ben Benjamin ha-Levi (1686), Ašer ben Daniel 
(1734), Meir ben Josef Deutch (1781). 
Otevřeno od června do září denně od 9:30 do 17:30 

www.straznice-mesto.cz

ŽIDOVSKÁ STOPA VE STRÁŽNICI
Strážnická synagoga slouží v současné době jako výstavní 
a koncertní sál. Je hojně navštěvovaná židovským obyvatel-
stvem ze zahraničí. Raritou je umístění židovského hřbitova 
hned za synagogou. Poslední pohřeb se zde konal v r. 1959. 

MIKULOV 
– MĚSTO ŽIDOVSKÝCH PAMÁTEK
Mikulov je městem vinařských tradic, kultury, barokních 
památek a také je jedním z nejvýznamnějších míst židovské 
komunity. 

Turistické informační centrum Mikulov, o.p.s.

Náměstí 158/1
692 01 Mikulov
 +420 519 510 855
 +420 724 987 900
 info@infomikulov.cz
 tic@mikulov.cz

www.infomikulov.cz
www.mikulov.cz/turistika
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Děčínská synagoga je dominantou města, její 
poloha ve svahu na úpatí pastýřské zdi přitahuje 
pozornost lidí i v relativně vzdáleném centru měs-
ta. Vzhledem k událostem spojeným s nacistickou 
okupací bývalého československého státu je dnes 
synagoga jedinečným památníkem a památníkem 
v celém severočeském pohraničním regionu.
Konkrétní plány na výstavbu synagogy se rodily na 
konci 19. století, kdy spolek pro zřízení synagogy 
zahájil sbírku, do které přispěli i mnozí děčínští 
podnikatelé a mecenáši. Synagoga byla vystavěna 
roku 1907 v orientálně secesním slohu na pozem-
ku v dnešní Žižkově ulici na svahu Pastýřské stěny 
na místě bývalé sportovní haly a téhož roku byla 
vysvěcena rabínem Maxem Freundem. 
Zpustošení synagogy roku 1939 na poslední chvíli 
zabránil starosta dr. Kreissler, v roce 1941 syna-
gogu obsadili nacisté a na její podlahu nakreslili 
mapu Anglie, v poválečných dobách nebyla využí-
vána, od roku 1966 v ní pak sídlil archiv a budova 
chátrala. Synagogy se štěstí drželo i v dalších vá-
lečných letech: dochovala se jako jediná na severu 
země. 
Místní židovská obec byla obnovena až v roce 1993, 
kdy byl jejím předsedou zvolen Vilém Markovič. Sy-
nagogu získala židovská obec zpět v roce 1996. O rok 
později Markoviče na předsednickém postu vystří-
dal Vladimír Poskočil, který byl také hlavním inici-
átorem rekonstrukce synagogy probíhající už od 

roku jeho zvolení. Začala urgentní obnovou střechy 
synagogy, renovace výzdoby interiéru kopírovala její 
vzhled na několika historických fotografi ích, jež se 
dochovaly do současnosti. 
Vstupné: 50 Kč. Délka komentované prohlídky 35 
minut. Kontakt: Žižkova 663/4, Děčín IV-Podmokly

80 let od vypálení teplické židovské synagogy 
(1882–1939)
Novým exponátem v expozici lázeňství Regionál-
ního muzea v Teplicích je vedle známého modelu 
nové synagogy v Teplicích-Šanově postavený plaká-
tovací válec, na kterém návštěvníci teplického zám-
ku najdou podrobné informace o pohnuté historii 
zbourané teplické synagogy. 
Synagoga byla vystavěna na konci 19. století, kdy 
byla teplická židovská obec s počtem přes 1 800 
osob po Praze druhou největší židovskou obcí v Če-
chách. Stará synagoga uvnitř židovského ghetta 
tehdy přestala dostačovat, proto se židovská obec 
rozhodla vystavět nový, větší a honosnější svato-
stánek. K tomuto účelu zakoupila pozemek na vr-
chu zvaném Judenberg (Židovský vrch), kde roku 
1882 podle plánů vídeňského architekta Wilhelma 
Stiassneho postavili tepličtí stavitelé David Ferber 
a Hermann Rudolf nový židovský chrám. Náklady 
na stavbu se vyšplhaly na 100 000 zlatých. Budova 
svou výstavností a velikostí patřila mezi skvosty ži-
dovské sakrální architektury. Celková kapacita se 

skoro 1500 místy k sezení neměla v tehdejších Če-
chách téměř obdoby. Synagoga byla vystavěna v ne-
orenesančním slohu s maurskými prvky a jako 
impozantní kupolovitá stavba byla jedinečnou 
ozdobou a dominantou města. V říjnu 1938 byly 
Teplice, stejně jako další města v pohraničních ob-
lastech, postoupeny Německu. Velké většině teplic-
kých Židů se podařilo město již dříve opustit, a tak 
synagoga zůstala opuštěná. Pokus o světské vyu-
žití stavby byl přerušen v noci ze 14. na 15. března 
1939, kdy byla při místních nepokojích synagoga 
zapálena a do rána zcela vyhořela. Vzhledem k po-
vaze škod bylo rozhodnuto o demolici, která skon-
čila koncem roku 1939. Dnes tuto impozantní 
budovu připomíná jen památník, odhalený v roce 
1995 v místech, kde stávala.

Synagoga v Lounech se nachází zhruba 200 metrů 
východně od náměstí v Lounech v Hilbertově ulici. 
Postavena byla v roce 1871 podle projektu pražské-
ho architekta Johana Staňka v novorománském 
slohu s maurskými prvky[1] a nahradila tak již ne-
vyhovující modlitebnu v České ulici. Původně se na 
místě budovy někdejší synagogy nacházel zájezdní 
hostinec s poštovní stanicí. Obřady se v synagoze 
konaly až do druhé světové války. Během války byla 
synagoga odkoupena městem, které v ní zřídilo 
muzeum, které zde působilo v letech 1942 až 1954. 
Od roku 1967 je zde umístěn depozitář Státního 
okresního archivu Louny.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY 
V ÚSTECKÉM KRAJI
Synagogy v Ústeckém kraji byly vždy prostorem pro komunitní 
bohoslužby a zároveň místem setkávání lidí, přirozeným 
centrem, sídlem a symbolem každé židovské komunity. V kraji 
bylo celkem 37 míst s židovskými památkami, deset z nich je 
dodnes zachovaných. K nejcenějším památkám patří hřbitovy 
v Teplicích, děčínská a úštěcká synagoga, památník v Ústí nad 
Labem nebo největší židovská synagoga České republiky v Žatci.
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na místě bývalé sportovní haly a téhož roku byla 
vysvěcena rabínem Maxem Freundem. 
Zpustošení synagogy roku 1939 na poslední chvíli 
zabránil starosta dr. Kreissler, v roce 1941 syna-
gogu obsadili nacisté a na její podlahu nakreslili 
mapu Anglie, v poválečných dobách nebyla využí-
vána, od roku 1966 v ní pak sídlil archiv a budova 
chátrala. Synagogy se štěstí drželo i v dalších vá-
lečných letech: dochovala se jako jediná na severu 
země. 
Místní židovská obec byla obnovena až v roce 1993, 
kdy byl jejím předsedou zvolen Vilém Markovič. Sy-
nagogu získala židovská obec zpět v roce 1996. O rok 
později Markoviče na předsednickém postu vystří-
dal Vladimír Poskočil, který byl také hlavním inici-
átorem rekonstrukce synagogy probíhající už od 

roku jeho zvolení. Začala urgentní obnovou střechy 
synagogy, renovace výzdoby interiéru kopírovala její 
vzhled na několika historických fotografi ích, jež se 
dochovaly do současnosti. 
Vstupné: 50 Kč. Délka komentované prohlídky 35 
minut. Kontakt: Žižkova 663/4, Děčín IV-Podmokly

80 let od vypálení teplické židovské synagogy 
(1882–1939)
Novým exponátem v expozici lázeňství Regionál-
ního muzea v Teplicích je vedle známého modelu 
nové synagogy v Teplicích-Šanově postavený plaká-
tovací válec, na kterém návštěvníci teplického zám-
ku najdou podrobné informace o pohnuté historii 
zbourané teplické synagogy. 
Synagoga byla vystavěna na konci 19. století, kdy 
byla teplická židovská obec s počtem přes 1 800 
osob po Praze druhou největší židovskou obcí v Če-
chách. Stará synagoga uvnitř židovského ghetta 
tehdy přestala dostačovat, proto se židovská obec 
rozhodla vystavět nový, větší a honosnější svato-
stánek. K tomuto účelu zakoupila pozemek na vr-
chu zvaném Judenberg (Židovský vrch), kde roku 
1882 podle plánů vídeňského architekta Wilhelma 
Stiassneho postavili tepličtí stavitelé David Ferber 
a Hermann Rudolf nový židovský chrám. Náklady 
na stavbu se vyšplhaly na 100 000 zlatých. Budova 
svou výstavností a velikostí patřila mezi skvosty ži-
dovské sakrální architektury. Celková kapacita se 

skoro 1500 místy k sezení neměla v tehdejších Če-
chách téměř obdoby. Synagoga byla vystavěna v ne-
orenesančním slohu s maurskými prvky a jako 
impozantní kupolovitá stavba byla jedinečnou 
ozdobou a dominantou města. V říjnu 1938 byly 
Teplice, stejně jako další města v pohraničních ob-
lastech, postoupeny Německu. Velké většině teplic-
kých Židů se podařilo město již dříve opustit, a tak 
synagoga zůstala opuštěná. Pokus o světské vyu-
žití stavby byl přerušen v noci ze 14. na 15. března 
1939, kdy byla při místních nepokojích synagoga 
zapálena a do rána zcela vyhořela. Vzhledem k po-
vaze škod bylo rozhodnuto o demolici, která skon-
čila koncem roku 1939. Dnes tuto impozantní 
budovu připomíná jen památník, odhalený v roce 
1995 v místech, kde stávala.

Synagoga v Lounech se nachází zhruba 200 metrů 
východně od náměstí v Lounech v Hilbertově ulici. 
Postavena byla v roce 1871 podle projektu pražské-
ho architekta Johana Staňka v novorománském 
slohu s maurskými prvky[1] a nahradila tak již ne-
vyhovující modlitebnu v České ulici. Původně se na 
místě budovy někdejší synagogy nacházel zájezdní 
hostinec s poštovní stanicí. Obřady se v synagoze 
konaly až do druhé světové války. Během války byla 
synagoga odkoupena městem, které v ní zřídilo 
muzeum, které zde působilo v letech 1942 až 1954. 
Od roku 1967 je zde umístěn depozitář Státního 
okresního archivu Louny.

ŽIDOVSKÉ PAMÁTKY 
V ÚSTECKÉM KRAJI
Synagogy v Ústeckém kraji byly vždy prostorem pro komunitní 
bohoslužby a zároveň místem setkávání lidí, přirozeným 
centrem, sídlem a symbolem každé židovské komunity. V kraji 
bylo celkem 37 míst s židovskými památkami, deset z nich je 
dodnes zachovaných. K nejcenějším památkám patří hřbitovy 
v Teplicích, děčínská a úštěcká synagoga, památník v Ústí nad 
Labem nebo největší židovská synagoga České republiky v Žatci.
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Dějiny židů v Úštěku
Bývalý majitel panství Úštěk, Jan z Michalovic do-
stal již v roce 1327 zvýhodnění „na svých panstvích 
míti židy“. V Úštěku se nacházela dobře organizo-
vaná židovská obec, která obývala v českém před-
městí své vlastní domy a vedla bohatý život a čin-
nost. Těžce čitelné nápisy na starých pomnících 
židovského hřbitova ukazují až do roku 1570. Staré 
hřbitovní náhrobky s židovskými nápisy se nalezly 
v obci Chobolice (Koblitz), zčásti zazděné do domů, 
jiné přenesené na hřbitov do Úštěku. Modlitební 
knížky v Úštěku obsahovaly záznam: „podle nábo-
ženství obce Chobolice a Úštěku“. Dokumentární 
záznamy jsou k dispozici o celém 16. století. 
Sezimové drželi panství Úštěk až do roku 1623. Za 
nich rozkvétalo město, těžce poškozené a poničené 
za husitských bouří, znovu do krásy. Byli ve svých 
názorech mírní a trpěliví. Vícero jich mělo za man-
želky německé ženy. Podporovali nové přistěhova-
lectví německých řemeslníků do Úštěku. Byli na-
kloněni židům a dovolili například, že se žid Moses 
z Rovenska v roce 1608 usídlil v Úštěku, zaplatil 
kopu grošů za občanská práva a stal se „předměst-
ský soused“ tj. občan předměstí. 
Již za Sezimy uváděných osm židovských rodin 
podle rodinného zákona lze v Úštěku doložit. Tento 

rodinný zákon obsahuje ustanovení, že současně 
smí v městě žít nejvíce osm židovských rodin, které 
smí obývat vlastní židovské domy v českém před-
městí. 
Protože tenkráte židovská obec neměla žádnou sy-
nagogu, odbývaly se bohoslužby podle místního 
podání v domě Neptaliho, o němž se uvádí, že tento 
dům při příležitosti slavnosti listnatého přístřeší 
(židovský svátek) neopatrností skoro vyhořel.
Sezimové se připojili v roce 1618 k hnutí, jenž vedlo 
k pražské defenestraci a k bitvě na Bílé hoře 8. lis-
topadu 1620. Jako u mnoha jiných také jim byly 
jejich majetky zkonfi skovány a panství Úštěk daro-
váno císařem řádu jezuitů. Tím dostali židé v Úště-
ku duchovní vrchnost. Hřbitov (stará část)
Židovský hřbitov leží na tzv. Židovském kopci – vrš-
ku asi čtvrt hodiny vzdáleném od města a byl majet-
kem vrchnosti. Původně na něm směli být pochová-
váni jen úštěčtí židé, neboť jen tito platili vrchnosti 
za používání ročně 14 zlatých tehdejších peněz 
a obehnali ho dřevěným plotem. Židovský hřbitov 
u Úštěku je dodnes obklopen kamennou zdí a tvoří 
spolu s ceremoniální halou, stejně jako zčásti velmi 
starými a zčásti moderními náhrobky a pomníky 
velmi důstojný a vážný dojem. 
Dne 21. srpna 1765 vyhořela většina města, při 
tom i věž české brány, pranýř, radnice a škola. Dne 
22. srpna 1794 přednosta židovské obce předklá-
dá městu prosbu o bezplatné poskytnutí několika 
kamenů z městského kamenolomu, kterým dnes 
nazývá „u střelnice“ ke stavbě synagogy. Pokud se 
týče školy, dávali židé v dřívějších dobách své děti 
vyučovati rabínem, nelze však o tom nalézti žádné 
zprávy. 
V roce 1830 bylo v Úštěku 60 židů, kteří žili ve 
svých 8 domech. Jejich obchodní činnost byla 
velmi široká a rozšířila se i za hranice tehdejšího 

Rakousko-Uherska. V roce 1815 žilo v Úštěku 7 ži-
dovských rodin. Bydlení v křesťanských domech 
nebylo ještě povoleno.

Synagoga v Žatci stojí v severní části města Ža-
tec v okrese Louny v Dlouhé ulici čp. 2407 nedale-
ko Chelčického náměstí. Jde o druhou největší sy-
nagogu v Čechách (hned po Velké plzeňské syna-
goze), která byla v letech 1871 až 1872 postavena 
v maurském stylu podle plánů architekta Johanna 
Staňka. Jde o jednolodní budovu s apsidou, v je-
jímž západním průčelí s rizalitem stojí dvě hrano-
lové věže s kupolemi. Strop interiéru tvoří valená 
klenba. V roce 1911 došlo k renovaci synagogy, při 
níž byly pořízeny vnitřní nástěnné malby (některé 
pořízeny již v roce 1883). V listopadu 1938 byla 

vypálena během Křišťálové noci, ale protože se 
místní Němci obávali, že by oheň mohl přesko-
čit na okolní zástavbu, povolili místním hasičům 
posléze požár uhasit, což synagogu zachránilo, 
vnitřní vybavení se však nedochovalo. Od té doby 
však již stavba neslouží svému účelu. Během dru-
hé světové války byla využívána jako vojenská ne-
mocnice a pomocná škola a po roce 1949 sloužila 
jako sklad CO2 a chátrala. V roce 1997 započaly 
opravy zdevastované synagogy, která dostala no-
vou fasádu, střešní krytinu atp. Pro svou vynika-
jící akustiku je příležitostně využívána ke koncer-
tům. Je chráněna jako kulturní památka České 
republiky. K budově synagogy přiléhá z jižní strany 
budova bývalé židovské školy, kde byl také byt rabí-
na a kanceláře.

www.branadocech.cz
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Do dnešních dnů se nám dochovala v téměř nezmě-
něné podobě. A to jako jediná synagoga Libereckého 
kraje, která přečkala nepříznivou dobu druhé svě-
tové války.
První úpravy se synagoga dočkala až na přelomu 19. 
a 20. století, kdy bylo upraveno vnitřní uspořádání 
sedadel v modlitebně, aby se do ní mohlo vejít více 
lidí. Kvůli tomu bylo mimo jiné zbouráno i tzv. řeč-
niště neboli bima a v rámci přestavby byla synagoga 
elektrifi kována. 
Svému účelu synagoga přestala sloužit ve čtyřicá-
tých letech, kdy byl vydán zákaz používání synagog 
k bohoslužbám. V meziválečném období žilo v Tur-
nově okolo 100 Židů, přičleněním pohraničních 
území první republiky do třetí říše vzrostl počet 
Židů v Turnově na víc než 500, po válce se navrátilo 
pouhých 19 přeživších.
Budova synagogy, která přežila nacistický režim, 
čelila později tomu, zda přežije režim komunistický, 
ve kterém začala být využívána jako skladiště pro 
obchod s domácími potřebami v sousedním domě. 

Liturgické předměty ze stříbra jsou dodnes v majet-
ku Židovského muzea v Praze. Vzácnou výjimkou 
jsou dřevěné desky s Desaterem, zavěšené nad sva-
tostánkem, které se naštěstí dostaly do muzea, kde 
byly uchovány. V průběhu devadesátých let byla 
synagoga prohlášena za kulturní památku. Budo-
va byla odkoupena městem a prošla rekonstrukcí. 
V roce 2008 se Synagoga Turnov poprvé otevřela ná-
vštěvníkům. Letos tedy slaví 11 let od dokončení své 
rekonstrukce a zároveň 300 let své existence.
Za prohlídku stojí i nedaleký židovský hřbitov s hřbi-
tovním domkem, kde se nachází unikátní pohřební 
stůl z jednoho kusu břidlice. Současný pozemek na 
hřbitov Židé zakoupili roku 1625 od samotného Al-
brechta z Valdštejna, který v té době vlastnil turnov-
ské panství a do Turnova Židy přivedl. Nejstarší ná-
hrobní kámen pochází z roku 1649. Na hřbitově se 
nachází přibližně 560 náhrobků, které se označují 
pojmem maceva. Na pozemku se nachází hřbitovní 
domek, jenž se dělí na tři části. Můžeme v něm najít 
obřadní sál, vozovnu a tzv. taharu, místo přípravy 

nebožtíka. Je zde umístěna také kopie pamětní des-
ky se jmény Židů z Turnova a okolí, kteří zahynuli 
při holocaustu. V synagoze se konají koncerty, vý-
stavy či přednášky. Od května do září je synagoga 
přístupná veřejnosti a probíhá zde klasická pro-
hlídka s průvodcem. V případě zájmu si návštěvník 
může prohlédnou synagogu i sám.

V polovině osmdesátých let minulého století, se 
členové židovské náboženské obce rozhodli zřídit v 
Liberci svůj vlastní chrám. Nová synagoga byla po-
stavena v ulici Na Skřivanech (dnešní Rumjancevo-
va ulice) podle návrhu vysokoškolského profesora 
a dvorního rady Karla Königa z Vídně v letech 1887 
- 89. Stavbu realizovala liberecká fi rma Sacher 
a Gärtner v neorenesančním stylu. Dne 24. září 
1889 byl „svatostánek“ za přítomnosti radních, 
vojska a jak evangelických, tak i katolických církev-
ních hodnostářů slavnostně zasvěcen. Stavba, se 
stala součástí Krajské vědecké knihovny. 
Ojedinělé židovské rodiny žily na území moderního 
Liberce ve 14. a 15. století, ale až do začátku 19. sto-
letí nesměli mít trvalý pobyt ve městě. Rozkvět ži-
dovské obce v Liberci nastal až na přelomu 18. a 19. 
století, kdy se židovští obchodníci rychle uchytili na 
místním trhu s textilem. Roku 1823 žilo v Liberci 
už 6 trvale usazených židovských rodin a počet po 

roce 1848 trvale rostl. V roce 1930 stoupl počet ži-
dovských obyvatel hlásících se ke svému původu 
na 1392 osob. 
Po 2. světové válce byla obec obnovena a již 
roku 1946 se k ní hlásilo 1211 osob židovského 
vyznání. Dnešní židovská obec v Liberci má okolo 
100 obyvatel.

www.visitliberec.eu

TURNOVSKÉ SYNAGOZE
JE LETOS 300 LET

Psal se 2. leden roku 1719, když do městské knihy byla syna-
goga zapsána jako hotová budova. První kamenná synagoga 
v Turnově. Nebyla to úplně první turnovská synagoga, ale již 
čtvrtá. Předchozí synagogy byly dřevěné, za jejich zánikem 
stály městské požáry. 

STARÁ, NOVÁ SYNAGOGA 
V LIBERCI
Neorenesanční synagoga v Liberci, místními nazývána 
jako Stará, stávala severně od radnice a divadla. Její věž byla 
nejvýše sahající věží ve městě. a stavba samotná byla jednou 
z jeho dominant. Synagoga padla za oběť Němci, kteří ji vypá-
lili za Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938.

Regionální turistické informační centrum
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
  info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz
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Tabulky v městské dlažbě můžete najít v ulici 
U Synagogy, v Moskevské ulici, u Villy Hrdlička 
a vily Adéla na Děčínské ulici. 
Mezi nejvýznamnější židovské památky v České 
Lípě patří Villa Hrdlička, která byla postavena 
v letech 1889 až 1890 rodinou Altschulových podle 
plánů architekta Huga Müllera. V roce 1940 byla 
konfiskována jako židovský majetek. Po roce 1945 

byla vila zabavena jako německý majetek a v roce 
1952 byla zabrána komunistickým režimem. Až 
do roku 1989 sloužila jako Městský dům pionýrů 
a mládeže a po pádu komunismu chátrala. V letech 
2008 až 2011 byla vila zrekonstruována geodetic-
kou firmou Hrdlička do své původní secesní podo-
by.  V současné době se zde konají svatební obřady, 
konference i kulturní akce.
V blízkosti městského parku, mezi ulicemi Rohá-
če z Dubé a U Střelnice, poblíž železniční zastávky 
Střelnice se nachází Starý židovský hřbitov, který 
byl založen již v roce 1575. V roce 1938 byl zdevas-
tován nacisty. Do dnešní doby se dochovalo téměř 
140 náhrobků a nejstarší z nich pochází z roku 
1682. Většina náhrobků, většinou masivních žulo-
vých stél, pochází ze 17. a 18. století. Hřbitov je pří-
stupný pro veřejnost během komentovaných pro-
hlídek města.
V letech 1863–1864 byla postavena v židovské 
čtvrti v České Lípě podle návrhu architekta Josefa 

Goldbacha synagoga. Během tzv. Křišťálové noci 
z 10. na 11. listopadu 1938 ji zfanatizovaní Němci 
zapálili a rozkradli. V místech, kde synagoga stála, 
vznikly dva památníky připomínající tuto smutnou 
událost. Jeden byl odhalen v roce 1995, druhý má 
tvar židovského náhrobního kamene a vznikl již 
v roce 1948, nesměl však být tehdy osazen. K jeho 
odhalení došlo až v roce 2008.
„Člověk je sám sobě největším nepřítelem“, židov-
ské přísloví

žiDOVSKÉ PaMÁtKy V ČESké LÍPě
V rámci projektu Česká Lípa židovská bylo na čtyřech místech 
České Lípy odhaleno devět kovových tabulek umístěných 
v dlažbě. Připomínají místa, odkud bylo odvlečeno devět 
českolipských židovských občanů fašisty do koncentračních 
táborů, odkud se domů již nikdy nevrátili. 

regionální turistické informační centrum

náměstí t. g. Masaryka 2, 470 36 Česká lípa
 +420 487 881 105, 487 881,106
 mobil: +420 734 260 895
 rtic@mucl.cz
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 Město Česká Lípa

mestoceskalipa.cz
turistika.mucl.cz
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tých letech, kdy byl vydán zákaz používání synagog 
k bohoslužbám. V meziválečném období žilo v Tur-
nově okolo 100 Židů, přičleněním pohraničních 
území první republiky do třetí říše vzrostl počet 
Židů v Turnově na víc než 500, po válce se navrátilo 
pouhých 19 přeživších.
Budova synagogy, která přežila nacistický režim, 
čelila později tomu, zda přežije režim komunistický, 
ve kterém začala být využívána jako skladiště pro 
obchod s domácími potřebami v sousedním domě. 

Liturgické předměty ze stříbra jsou dodnes v majet-
ku Židovského muzea v Praze. Vzácnou výjimkou 
jsou dřevěné desky s Desaterem, zavěšené nad sva-
tostánkem, které se naštěstí dostaly do muzea, kde 
byly uchovány. V průběhu devadesátých let byla 
synagoga prohlášena za kulturní památku. Budo-
va byla odkoupena městem a prošla rekonstrukcí. 
V roce 2008 se Synagoga Turnov poprvé otevřela ná-
vštěvníkům. Letos tedy slaví 11 let od dokončení své 
rekonstrukce a zároveň 300 let své existence.
Za prohlídku stojí i nedaleký židovský hřbitov s hřbi-
tovním domkem, kde se nachází unikátní pohřební 
stůl z jednoho kusu břidlice. Současný pozemek na 
hřbitov Židé zakoupili roku 1625 od samotného Al-
brechta z Valdštejna, který v té době vlastnil turnov-
ské panství a do Turnova Židy přivedl. Nejstarší ná-
hrobní kámen pochází z roku 1649. Na hřbitově se 
nachází přibližně 560 náhrobků, které se označují 
pojmem maceva. Na pozemku se nachází hřbitovní 
domek, jenž se dělí na tři části. Můžeme v něm najít 
obřadní sál, vozovnu a tzv. taharu, místo přípravy 

nebožtíka. Je zde umístěna také kopie pamětní des-
ky se jmény Židů z Turnova a okolí, kteří zahynuli 
při holocaustu. V synagoze se konají koncerty, vý-
stavy či přednášky. Od května do září je synagoga 
přístupná veřejnosti a probíhá zde klasická pro-
hlídka s průvodcem. V případě zájmu si návštěvník 
může prohlédnou synagogu i sám.

V polovině osmdesátých let minulého století, se 
členové židovské náboženské obce rozhodli zřídit v 
Liberci svůj vlastní chrám. Nová synagoga byla po-
stavena v ulici Na Skřivanech (dnešní Rumjancevo-
va ulice) podle návrhu vysokoškolského profesora 
a dvorního rady Karla Königa z Vídně v letech 1887 
- 89. Stavbu realizovala liberecká fi rma Sacher 
a Gärtner v neorenesančním stylu. Dne 24. září 
1889 byl „svatostánek“ za přítomnosti radních, 
vojska a jak evangelických, tak i katolických církev-
ních hodnostářů slavnostně zasvěcen. Stavba, se 
stala součástí Krajské vědecké knihovny. 
Ojedinělé židovské rodiny žily na území moderního 
Liberce ve 14. a 15. století, ale až do začátku 19. sto-
letí nesměli mít trvalý pobyt ve městě. Rozkvět ži-
dovské obce v Liberci nastal až na přelomu 18. a 19. 
století, kdy se židovští obchodníci rychle uchytili na 
místním trhu s textilem. Roku 1823 žilo v Liberci 
už 6 trvale usazených židovských rodin a počet po 

roce 1848 trvale rostl. V roce 1930 stoupl počet ži-
dovských obyvatel hlásících se ke svému původu 
na 1392 osob. 
Po 2. světové válce byla obec obnovena a již 
roku 1946 se k ní hlásilo 1211 osob židovského 
vyznání. Dnešní židovská obec v Liberci má okolo 
100 obyvatel.

www.visitliberec.eu

TURNOVSKÉ SYNAGOZE
JE LETOS 300 LET

Psal se 2. leden roku 1719, když do městské knihy byla syna-
goga zapsána jako hotová budova. První kamenná synagoga 
v Turnově. Nebyla to úplně první turnovská synagoga, ale již 
čtvrtá. Předchozí synagogy byly dřevěné, za jejich zánikem 
stály městské požáry. 

STARÁ, NOVÁ SYNAGOGA 
V LIBERCI
Neorenesanční synagoga v Liberci, místními nazývána 
jako Stará, stávala severně od radnice a divadla. Její věž byla 
nejvýše sahající věží ve městě. a stavba samotná byla jednou 
z jeho dominant. Synagoga padla za oběť Němci, kteří ji vypá-
lili za Křišťálové noci z 9. na 10. listopadu 1938.

Regionální turistické informační centrum
náměstí Českého ráje 26, 511 01 Turnov
 +420 484 803 041-2
  info@turnov.cz

www.infocentrum-turnov.cz
www.synagoga-turnov.cz
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Ve městě najdeme hned několik židovských stop. 
Tou nejvýznamnější je bývalá synagoga (dnes
kostel Církve československé husitské). Byla sta-
věna ve 2. nebo 3. desetiletí 16. století vzápětí po 
vybudování městských hradeb, jedna její stěna je 
totiž zároveň vnitřní hradební zdí. Lipenský chrám 
je tedy nejstarší synagogou na Moravě a po Sta-
ronové synagoze v Praze druhou nejstarší v České 
republice. Její hlavní sál je zaklenut síťovou go-
tickou klenbou s cihlovými žebry ve stylu pozdní 
gotiky. Raritou zdejší synagogy je severní stěna, 
jejíž tloušťka je 170 cm. Velkým zásahem do živo-
ta židovské obce byla druhá světová válka, během 
níž byla synagoga vypleněna, částečně zbořena 
a sloužila jako nacistický archiv. Po válce židovská 
obec v Lipníku nad Bečvou zanikla a synagoga byla 
v letech 1948–1950 po prodeji přeměněna na mod-
litebnu Církve československé husitské, která zde 
sídlí dodnes. V současnosti se v bývalé synagoze 
nachází stálá Expozice židovství, která je důstoj-

nou vzpomínkou právě na život židovské komunity 
ve městě. V centru města také nalezneme bývalou 
židovskou radnici, školu, továrnu, ale také obyčej-
né domky k bydlení.
Málokteré město se může chlubit několika židov-
skými hřbitovy. Lipník má dva, i když se nacháze-
jí v těsném sousedství. Starý židovský hřbitov byl 
založen v roce 1567. Svému účelu sloužil více jak 
300 let a bylo zde pochováno sedm lipenských ra-
bínů, včetně Barucha Theomina Fränkela, což byl 
velký myslitel a vědec, autor významných spisů 
o Talmudu. Jeho dílo je dodnes předmětem studia 
po celém světě a k jeho tumbě se pravidelně sjíždějí 
chasidští židé uctít jeho památku. V roce 2019 byl 
v blízkosti hřbitova instalován Památník obětem 
holocaustu. Jsou na něm vyryta jména 164 lipen-
ských Židů, kteří během tohoto temného období 
našich dějin přišli o život. Poté, co byl starý židov-
ský hřbitov zcela zaplněn, zakoupila židovská obec 
v roce 1883 pozemek v sousedství starého hřbito-

va a bylo tak zřízeno zcela nové pohřebiště. Na no-
vém židovském hřbitově se pohřbívalo až do roku 
1942. Poté začala jeho devastace, která skončila až 
v 90. letech 20. století. Dnes je přístupný pouze při 
zvláštních příležitostech nebo na vyžádání. 
Pokud se do Lipníka nad Bečvou vypravíte, určitě 
navštivte zdejší turistické informační centrum, kde 
vám jeho pracovníci rádi nabídnou speciální pro-
hlídku věnovanou židovským památkám ve městě 
i další tipy k návštěvě rozličných míst. Kdo si rád 
hraje, může se sám vydat po stopách lipenských 
židů s hledačkou, kterou si také může vyzvednout 
v infocentru.

Turistické informační centrum

náměstí T. G. Masaryka 13/20
Lipník nad Bečvou I-Město
751 31 Lipník nad Bečvou
 + 420 581 773 763
 tic@mek-lipniknb.cz

http://info.mesto-lipnik.cz
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ŽIDOVSKÉ STOPY 
V LIPNÍKU NAD BEČVOU

Doklady o židovském osídlení města pocházejí již z roku 
1454. V 1. polovině 19. století zde sídlila významná ješíva 
a Židé tvořili až jednu třetinu obyvatel města. Lipník se tak 
stal pátou největší židovskou obcí na Moravě. Zajímavostí 
židovského osídlení je, že netvořilo uzavřené ghetto, ale 
židovské domy se nacházely v celém centru města.

Foto: archiv Hrdlička spol. s.r.o.

Foto: Ladislav Renner
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Komunita Židů postupně rostla a svého vrcholu 
dosáhla v polovině 19. století, kdy se zde nacházelo 
kolem 1700 Židů, což v té době tvořilo 32% obyvatel 
města. Tehdy byla čtvrtou největší židovskou komu-
nitou na Moravě. Soužití Židů s místními obyvateli 
ale vždy nebývalo úplně bezproblémové. V historii 
obce zde došlo také k několika pogromům. Největ-
ší ránu místní komunitě však zasadil holocaust, 
během kterého zahynulo více než dvě stě padesát 
holešovských Židů. Z původní komunity přežilo 
jen kolem 15 osob. Časem tato obec úplně zanikla 
a dnes v Holešově již žádná neexistuje. 

ŠaCHova (“Stará”) synagoga 
Původní holešovská synagoga byla dřevěná, avšak 
ta při požáru v roce 1560 shořela. V tomtéž roce 
byla vystavěna nová kamenná stavba, která se přes 
různé úpravy zachovala až do dnešních dnů. Nyní 
je čtvrtou nejstarší synagogální stavbou na území 
České republiky. Zároveň je ale druhou nejstarší 
synagogou, která si ještě zachovala svůj původní 
ráz. Základ současné podoby interiéru pochází ze 
30. let 18. století, kdy synagoga prošla výraznou 
rekonstrukcí. Během ní vznikla dodnes zachovaná 
barokní výzdoba polského typu, která je známa jen 
v několika málo synagogách na světě. V roce 1893 si 
místní komunita postavila novou reformní synago-
gu, která se stala hlavní synagogou obce. Až do 20. 

let 20. století byla ta „stará” využívána už jen star-
šími členy židovské obce k tradičním ortodoxním 
bohoslužbám. Poté sloužila především jako skladiš-
tě a v prvním patře se až do roku 1955 bydlelo. 
V následujícím období socialismu, kdy většina 
ostatních synagog byla využívána rozličnými způ-
soby, nejčastěji jako skladiště, ta holešovská jako 
jediná byla zrekonstruována a v roce 1964 zpří-
stupněna veřejnosti s instalovanou expozicí Židé 
na Moravě. V první polovině 90. let po dalších opra-
vách synagogy byla obnovena i expozice s názvem 
Židé a Morava. V současnosti je synagoga v majetku 
Židovské obce Brno a jejím provozovatelem je Měst-
ské kulturní středisko Holešov. Přestože zde neexis-
tuje žádná místní komunita a synagoga je využívána 
především k prohlídkovým účelům, nelze říci, že je 
dnes pouhým muzeem. Díky jejímu spojení s osob-
ností rabína ŠaCHa sem každoročně putuje velké 
množství Židů, především z Izraele a USA, aby mohli 
navštívit jeho hrob a pomodlit se v synagoze, ve kte-
ré ŠaCH působil.

Nová synagoga
Početně silná holešovská obec, které stará synagoga 
svou kapacitou příliš nevyhovovala, zahájila v roce 
1891, přímo na náměstí židovské čtvrti, stavbu syna-
gogy Nové. Ta byla v září 1893 vysvěcena. Jednalo se 
o stavbu v tehdy módním maursko-orientálním slo-
hu. Autorem byl významný vídeňský architekt Jakob 
Gartner. Její existence však neměla příliš dlouhého 
trvání. Po necelých padesáti letech byla v roce 1941 
zapálena a úplně vyhořela. 
Dnes ono místo označuje pamětní kámen. Model 
Nové synagogy je umístěn v expozici v prvním patře 
staré synagogy.

Židovský hřbitov
Vznik hřbitova lze předpokládat již ve 2. polovině 15. 
století, kdy se v Holešově začíná usazovat židovská 

komunita. První písemné zmínky o něm jsou ale až 
z roku 1606. Nejstarší doposud čitelný dochovaný 
náhrobek pochází z r. 1647. Postupem času, když se 
nedostávalo místa, se hřbitov také několikrát rozši-
řoval. Dnes se zde nachází více než 1500 náhrobků. 
Nejvíce navštěvován je hrob rabína Šabtaje Kohena 
zv. ŠaCH, což je znát i z velkého množství kamínků 
a kvitlů (popsaných lístečků) na jeho hrobě. Náhro-
bek rabína ŠaCHa je ve stylu tumby, která je na 
rozdíl od běžných náhrobků tvořena celkem šesti 
kamennými deskami, které tak vytváří uzavřenou 
stavbu.  
Tumbu mají pouze významnější osobnosti a najdete 
je jen na některých hřbitovech. V Holešově se tako-
vých tumb nachází vůbec nejvíce ze všech morav-
ských hřbitovů. Z jiných zajímavých hrobů se zde 
nacházejí např. členové rodiny Singerů a také rodiče 
Rudolfa Jelínka, jehož jméno dodnes nese světozná-
má palírna ve Vizovicích.

Městské informační centrum

nám. F. x. richtera 190
 +420 571 160 890, 573 395 344
 mic@mks-holesov.cz

www.holesov.info
Šachova synagoga – ul. Příční
 +420 573 397 822, 603 796 411
 synagoga@mks-holesov.cz
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Otevírací doba:
prohlídky synagogy probíhají v každou celou hodinu 
(9:00, 10:00, 11:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00)
duben a říjen: so–ne 9–12:00, 13–17:00
květen–září: út–ne 9–12:00, 13–17:00
V měsících listopad až březen je možné provést pouze 
předem objednané skupiny,  v ostatních případech je 
synagoga uzavřena.

žiDOVSKÉ PaMÁtKy 
V HOLEšOVě

Holešovská židovská komunita patřila vždy k těm nejvýznam-
nějším na Moravě. Její počátky můžeme hledat zřejmě v roce 
1454, kdy došlo k vypovězení Židů z moravských královských 
měst králem Ladislavem Pohrobkem, a v následném příchodu 
do Holešova. 
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Nejdůležitější osobnost židovství pohřbená v Če-
chách. Rabín Šach a jeho synagoga v Holešově 
skrývají mnohá tajemství. Rabín Šach, po kterém 
je stará synagoga dnes pojmenována, v Holešově 
působil krátce před svou smrtí. V Holešově tehdy 
hledali rabína a nechali si doporučit právě mladé-
ho Šacha, který se tou dobou usadil ve Strážnici. 
Místo přijal a v Holešově pak působil 5 let až do 
své smrti. Zemřel relativně mlád, bylo mu 42 let.  
Proč je jeho jméno dosud tak často skloňováno? 
Za jeho života za ním do Holešova jezdili Židé 
z celého světa, po jeho smrti se tu událo několik 
mystérií. Jakých? Tak poslouchejte.

Když rabín Šach umíral, nestačil dopsat svou 
poslední knihu, která tak zůstala rozpracovaná na 
jeho stole. Před svou smrtí však rozhodl, že do jeho 
pracovny nesmí po celý rok nikdo vstoupit. Když 
pak místní na první výročí jeho smrti pracovnu 
otevřeli, s údivem zjistili, že nedokončená kniha je 
dopsána. Po jeho smrti se však událo zvláštností 
víc.
Umírající rabín si prý přál, aby na hřbitově vedle 
jeho hrobu zůstalo prázdné místo, kde nesměl být 
sto let nikdo pochován. Prý pak přijde někdo, kdo 
si o toto místo sám řekne. Zvláštní přání zapsali 
tehdejší úředníci do městských knih. Časem se ale 

kniha zaplnila a na rabínovo přání se zapomnělo. 
Jak se hřbitov plnil, pohřbili mrtvého také vedle 
rabína Šacha. Tam, kde mělo zůstat volné místo. 
Po sto letech se ale v Holešově opravdu objevil mla-
dík, který o místo vedle rabínova hrobu požádal. 
Přišel z Polska, bylo mu 28 let a prohlásil o sobě, 
že za několik dnů zemře. Nově příchozí po několi-
ka dnech ve spánku opravdu zemřel, ráno u jeho 
postele našli vzorně přichystané věci na pohřeb. 
Kam ale s ním, když jeho místo na hřbitově bylo 
plné? Problém prý ale vyřešil rabín Šach sám. Na 
místě jeho hrobu se objevil sloupec ohně a soused-
ní rakev se prý začala přesouvat sama. 
Po mnoha letech se v Holešově objevil muž z Pol-
ska, který tohoto mladého muže označil za “člově-
ka, který znal písmena, jimiž byl stvořen svět.” Ať 
už jsou všechny tyhle historky pravdivé nebo ne, 
byl rabín Šach výjimečnou osobností, za kterou 
stojí se do Holešova vypravit.

POVěST O rabÍNu šacHOVI
Mladý rabín, který konal zázraky. Jezdili za ním Židé z celého 
světa kvůli jeho učenosti, pro rady a duchovní oporu. 

TVrZ kurOVIcE Na KrOMěřÍžSKU
UKrÝVala V 17. StOlEtÍ žiDOVSKÉ UPrchlÍKy
Díky citlivému přístupu k obnově hradu byly odhaleny unikátní 
hebrejské nápisy ukryté pod vrstvou omítky. 
Jejich autory jsou Židé, kteří prchali před krvavým 
povstáním na Ukrajině. Velmi složitý byl překlad 
z hebrejštiny prvního objeveného nápisu. Histori-
ci tento objev tajili před veřejností téměř dva roky. 
Nápis je neúplný a chybí i části samotných písmen, 
přesto nakonec hebreisté a historici odhalili tři ver-
ze překladu. Krátký text z roku 1656 odkazuje na 
násilnosti, které se tehdy odehrávaly v Litvě a na 
Ukrajině. „Nechť vaše oběti osvětlí v příbytcích Boží 
řád dobra,“ zní jeho hlavní sdělení. Autorem těchto 
slov je Levi, který prchal na Moravu před pogromem.  
Židovská komunita se i díky židovským uprchlíkům 
z Litvy a Ukrajiny v Holešově rozrůstala. Tehdejší 
hrabě Rottal z Holešova jim jako dočasný azyl posky-
tl nevyužívaný hrad v nedalekých Kurovicích. 
„Toto je ohromný kus historie, který byl odkryt. Jak 
nás historie učí, Židé velmi často utíkali před pogro-
my a toto bylo jedno ze sídel, které jim ve své době 
poskytlo pomoc,“ uvedl na místě slavnostního odha-

lení nápisu izraelský velvyslanec Daniel Meron. „Je 
to úžasný příběh. Ti lidé tady byli před čtyřmi sty 
lety,“ upozornil.
V letošním roce vydaly zdi při opravách další nápis 
ze 17. století, tentokrát kratší. Jedná se o podpis 
dětskou rukou. To potvrdilo skutečnost, že Židé na 
hradě nebyli vězněni, ale pohybovali se zde volně 
a svobodně. „Napsal Josef, syn Šimšona“, pobývaly 
zde tedy  celé rodiny i s dětmi.
Oba nápisy historici datují do roku 1656.
Jiný výskyt hebrejských nápisů v panských sídlech 
v Česku i v Evropě zaznamenán není.
Tvrz v Kurovicích odborníci řadí mezi pět nejvý-
znamnější hradních architektur v zemi, po staletí 
nebyl obývaný, ale využíván pro hospodářské účely. 
Díky tomu se dochoval v původním stavu. Je zde 
zřejmá stopa přestaveb jednotlivých slohů od stře-
dověku přes renesanci až po baroko. Kolem samot-
né budovy se zčásti dochovalo opevnění.

Kroměřížsko – sdružení pro cestovní ruch, z. s. zajišťuje s pod-
porou zlínského kraje rozvoj cestovního ruchu v regionu. 

www.region-kromeriz.cz

Synagoga v Holešově
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Charedim označuje nejkonzervativnější směr 
ortodoxního judaismu. Odhady počtu chare-
dim se pohybují kolem 1,5 až 1,8 milionu - 10 % 
z celosvětové židovské populace. Naprostá většina 
Charedim žije v Izraeli, Severní Americe a Evropě. 
Jejich populace zažívá prudký růst zejména díky 
vysoké porodnosti v těchto rodinách. Rodiny mají 
běžně 6 a více dětí, počet kolem 12 není vyjímeč-
ný.Populace se zdvojnásobuje přibližně každých 
16 let, a podle těchto počtů bude do roku 2050 
většina židů ortodoxní. 
Charedim žije v naprosté poslušnosti před Bohem 
a jeho zákonem – Tórou. Nejvyšší pozemskou 
autoritou není stát, nýbrž rabín dotyčné synagogy 
nebo komunity. Rabín slouží jako soudce sporů, 
učitel a reprezentant komunity při jednání s okol-
ním světem. Chlapci a dívky navštěvují oddělené 
školy, kde se věnují studiu Tóry. Tato výuka, pro-
bíhající v Ješivě či v seminářích, začíná mezi 13. 

a 18. rokem věku. Velkým problémem je absen-
ce základního vzdělání u židovských chlapců. Ti 
nenavštěvují běžné školy, pouze ješivy věnující se 
studiu Tóry, hebrejštiny a jidiš. Většina vychova-
ných dětí nikdy nechodí na střední školu. 
Rozdíly mezi charedim v Izraeli a ve světě jsou 
v přístupu k práci. Zatímco v USA či v Evropě 
normálně pracují, asi polovina izraelských orto-
doxních židů nikoliv. Toto způsobuje velký tlak na 
izraelský sociální systém, který často velmi chudé 
rodiny musí podporovat..(průměrně mají rodiny 6 
dětí, ale výjimkou není i 12 dětí).
Ačkoli charedim jsou bráni někdy jako zpátečníci, 
není to úplně přesné. Rychlý společenský rozvoj 
přinutil i charedim reflektovat moderní život, běž-
ně používají auta, mobilní telefony, televizi atd. 
Asi nejznámnější případ setkání charedim je udá-
lost z 20. května 2012, kdy se na baseballovém 
stadionu v New Yorku sešlo přes 40 000 ultraorto-
doxních židů k prodiskutování nebezpečí necen-
zurovaného internetu, největším nebezpečím je 
podle židů přístup k pornografii. Řešení problé-
mu představují internetové kavárny dozorované 
rabíny, s přehledem o navštívených stránkách, či 
specializované filtry internetu. 
Nejcharakterističtějším znakem charedim pro 
běžného pozorovatele je jejich oblečení a celkový 
zjev. Oblečení, které muži nosí, bývá ve všedních 
dnech většinou černé, o Šabatu a svátcích i jiné 
barvy, například zlaté, bílé apod. Ženy mají vol-
nější výběr – podmínkou je, aby sukně zahalovala 
kolena (ideálně i kotníky – nohy musí být zakry-
té alespoň punčochami), halenka neměla velký 
výstřih a rukávy přesahovaly přes lokty. Vdané 
ženy si vlasy zakrývají většinou šátkem. V někte-
rých skupinách si ženy vlasy po svatbě ostříhají 
a nosí na veřejnosti paruku.
Pejzy (nakroucené lokny vlasů na skráních) 
nejsou obvyklé u všech skupin, stejně tak jako 
pokrývka hlavy. Někteří muži nosí klasický klo-
bouk, jiní nízký klobouk se širokou střechou, 
někteří nosí beranice. Jako oblečení nosí někteří 
charedim normální černý oblek s bílou košilí bez 
vázanky, jiní kaftan, případně sváteční plášť, tzv. 
bekiš. 

uLTraOrTODOxNÍ ŽIDé
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ŽIDOVSká kucHYNě
K charakteristickým rysům židovské domácnosti patří 
dodržování předpisů spjatých s rituální čistotou jídla. Soubor 
těchto předpisů se nazývá „kašrut“ (od slova „košer“ – vhodný, 
rituálně čistý) a věřící je dodržují i mimo domov.

Náboženskou vhodnost či nevhodnost jídel i přes-
né jídelní předpisy určují Tóra a Talmud. Všechny 
druhy pokrmů v židovské kuchyni patří k jedné 
ze tří základních kategorií: masité, mléčné a parve 
(neutrální jídlo). Pro masitou stravu jsou vymezena 
rituálně čistá zvířata. Ze savců k nim patří pouze 
přežvykující sudokopytníci – hovězí dobytek, vyso-
ká zvěř, ovce a kozy. Je zakázáno požívat maso vep-
řů, koní, oslů, hlodavců, masožravých vodních sav-
ců – rozlišovacím znakem jsou rozpolcená kopyta 
a přežvykování. Pokud jde o ptáky, je povolena 
domácí drůbež, kachny, husy, holubi, krocani atd. 
Vyloučeni jsou hlavně draví ptáci. Za rituálně čisté 
ryby jsou považovány ty, které mají současně plout-
ve i šupiny. Jsou zakázány všechny druhy plazů, 
obojživelníků, měkkýšů a korýšů. Aby bylo maso 
rituálně čisté, musí být zvíře zabito předepsaným 
způsobem a zbaveno krve, jejíž požívání je přísně 
zakázáno. Mléčná strava zahrnuje mléko a všechny 
mléčné výrobky. Mléko však musí pocházet z košer 
zvířete.  Předpisy pro košer stravu se týkají také její 
přípravy. Mléčné a masité se nesmí kombinovat 
během jednoho jídla. Zvláštní pozornost se musí 
věnovat přílohám, z jakých složek jsou vyrobeny 
a s čím je lze kombinovat.  V košer kuchyni exis-
tují dva oddělené soubory nádobí, z nichž jeden je 
určen pro přípravu masitých, druhý pro přípravu 
mléčných pokrmů. Nádobí nesmí být umýváno 
společně. Parve jsou potraviny, které nejsou ani 
masité, ani mléčné. Patří sem především košer 
ryby, vejce, ovoce, zelenina, houby, obiloviny, těsto-
viny, luštěniny, chléb či nápoje. 

ŽIDOVSKé reCePTy:

Tento židovský pokrm je typický pro svátek Chanuka. 
K jeho přípravě je potřeba: 3/4kg mletého hovězího 
masa, 1 lžička soli, ½ lžičky mletého pepře, 1 ušlehané 
vejce, 1 nastrouhaná cibule, 2 krajíce chleba bez kůrky, 
namočeného ve vodě a vymačkaného, 2 lžíce vody nebo 
rajské šťávy, 2–3 vajíčka natvrdo uvařená, 1 rajské jabl-
ko pokrájené na kolečka, 1 cibule pokrájená na kolečka 
,2 lžíce oleje. 
Postup: Smícháme maso, sůl, pepř, vajíčko, cibuli 
a chleba, přidáme vodu nebo rajskou šťávu a vše dob-
ře promícháme. Polovinu této směsi dáme do dobře 
vymazané formy, uhladíme povrch a  doprostřed vmač-
káme uvařená vejce. Přikryjeme je druhou polovinou 
masové směsi. Povrch ozdobíme kolečky rajských jab-
lek a cibule, pokapeme olejem a pečeme při 180° C 
asi 1½ hodiny.

MaSOVÝ kugL (flajšidik kugl)

Je to jeden z  nejoblíbenějších a  zároveň nejsladších 
židovských pokrmů. Název cimes bývá nejčastěji odvo-
zován od slova cimt – skořice. Je známo mnoho variant. 
Nejznámější se připravují z brambor, mrkve, švestek 
a sušeného ovoce. Každý cimes však musí obsahovat co 
nejvíce cukru a medu. 
K jeho přípravě potřebujeme: 1kg mrkve, 1 lžička 
soli, 1 lžička cukru, 1 lžíce medu, 1–2 lžíce másla nebo 
margarínu, ¼ lžičky skořice, 1 lžíce pomerančové šťávy.
Postup: Mrkev oškrábeme, omyjeme a pokrájíme na 
kolečka. Smícháme ji 
se solí, cukrem, skořicí, 
medem a margarínem 
nebo máslem, přelijeme 
vodou a na malém pla-
meni dusíme ½ hodi-
ny. Nakonec přidáme 
pomerančovou šťávu.

MrkVOVÝ cIMES

Toto sladké pečivo je velmi oblíbené a peče se zejména 
na židovský svátek Purim.  
na těsto potřebujeme: 500g hladké mouky, 4 vejce, 
100g cukru, 50ml oleje, šťáva z 1 citronu, nastrouhaná 
kůra z 1 citronu, 1 vanilkový cukr, 2 lžičky prášku do 
pečiva.
Postup: Ušleháme vejce s  cukrem. Ve druhé misce 
mícháme mouku s ostatními přísadami. Všechno smí-
cháme dohromady a vypracujeme vláčné těsto. Těsto 
rozdělíme na 4 díly. Z každého postupně vyválíme asi 
3mm tenkou placku. Vykrajujeme kolečka o průměru asi 
7,5 cm. Okraje koleček ze tří stran přeložíme přes náplň 
tak, aby vznikl trojúhelník a náplň uprostřed byla vidět. 
Okraje dobře přimáčkneme.
náplně: Maková –100g mletého máku, 50ml mléka, 
1 hřebíček, skořice, trochu strouhané citronové kůry. 
Čokoládovo-ořechová náplň – ½ hrnku kakaa, ½ 
hrnku cukru, ¼ hrnku silné černé kávy, nebo mléka, 
nebo smetany, 1 hrnek na sucho opražených vlašských 
ořechů. 
Pečeme v předehřáté troubě na 175° C asi 20 minut. 
Upečené Hamanovy uši můžeme pocukrovat.

HaMaNOVY ušI

Košer víno se nejsnáze vyrábí v židovském prostředí, kde 
je vše košer, např. v Izraeli, ale i v České republice se 
košer víno vyrábí – ve vinařství Chrámce u Mostu a vinař-
ství Dvořáček LTM v Mikulčicích. Náboženská pravidla 
se vztahují na úkony spojené se zpracováním hroznů, 
rmutu, moštu a vína. Zpracování vína se ujímají židovští 
pracovníci. Žid, který pracuje při výrobě košer vína, musí 
žít řádným zbožným životem, modlit se, chodit do synago-
gy, světit sobotu (šabat) a jíst košer stravu. Víno musí být 
co nejlepší kvality, proto se výrobci vyhýbají jakémukoli 
dochucování. Povoleny jsou pouze vybrané druhy kvasi-
nek pro řízené kvašení . Víno vyrobené mimo stát Izrael 
bývá ve většině případů pasterované, tj. zahřáté na 87 
°C, a to z náboženských důvodů. Pasterované košer víno 
zůstává košer vínem i poté, co zátku z lahve vyndá někdo 
jiný, než je ortodoxní Žid. Spousta košer vín se pasteruje 
i v Izraeli, protože se prodávají do mezinárodních hotelů, 
kde pracuje mnoho nežidovských zaměstnanců. Košer 
víno z Chrámců i košer vína z Izraele můžete ochutnat 
v židovské čtvrti v Třebíči.

kOšEr VÍNO
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SOUTĚŽNÍ FOTO KVÍZ 
STRAHOVSKÉ KNIHOVNY
Královská kanonie premonstrátů na Strahově patří mezi 
nejstarší existující kláštery premonstrátského řádu na světě. 
V následujícím foto kvízu si zasoutěžíme o vstupenky pro 
rodinu do Strahovské knihovny a obrazárny.

SOUTĚŽNÍ OTÁZKA

Co je na zobrazených fotkách?
Foto č. 1–5? 

Odpovědi posílejte na adresu redakce mailem: 
info@czech-tim.cz nebo přímo na webu 

www.magazintim.cz.

Strahovský klášter

Strahovské nádvoří 1/132
118 00 Praha 1 – Hradčany
Doprava:
z centra města: tramvaj č. 22 (stanice Pohořelec)

www.strahovskyklaster.cz
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Otevřeno denně
9–17.00 hod., polední pauza 12–13.00 hod.
vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánočního
(25. prosince) a Velikonoční neděle (letos 21. dubna).

Strahovská obrazárna:
Otvírací doba od 1. 3. 2019 9–11:30, 12:30–17:00
vyjma Štědrého dne, Božího hodu vánočního
(25. prosince) a Velikonoční neděle (21. dubna).
Více informací najdete na www.strahovskyklaster.cz
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V letošním roce si Asociace turistických infor-
mačních center ČR (A.T.I.C. ČR) připomene 25 let 
své činnosti. Tak jak to u každé organizace bývá, 
i asociace si prošla obdobími úspěchů, obdobími 
hledání své vlastní cesty i obdobími stabilizace. 
Dnes má asociace 339 členů vč. jejich 23 pobo-
ček, 5 čekatelů na členství a jednoho mimořádné-
ho člena. Asociace ve spolupráci s CzechTurism 
certifi kuje dalších více než 100 nečlenských TIC 
a metodicky pomáhá při zajišťování utajených 
kontrol TIC (mystery shoping) s cílem poskyto-
vat TIC zpětnou vazbu a zvyšovat kvalitu práce 
pracovníků TIC. V novodobé historii se asociaci 
podařilo zařadit povolání pracovníka informační-
ho centra do katalogu prací, registrovat symbol 

bílého i v zeleném poli jako ochrannou známku 
označení skutečných TIC a rozšířit svoji činnost 
o množství aktivit. Mezi ně patří např. spolupráce 
na prázdninových soutěžích pro děti s ČT Déčko, 
soutěž o oblíbené informační centrum, soutěž 
turistických propagačních materiálů, sčítání ná-
vštěvníků TIC, účasti na veletrzích cestovního ru-
chu, různé publikační a osvětové činnosti apod. 

Den turistických informačních center 
V rámci Světového dne pro rozvoj informací vy-
hlásila A.T.I.C. ČR 24. říjen 2019 poprvé za Den 
turistických informačních center České repub-
liky. Ta informační centra (TIC), která se ke dni 
infocenter přihlásí, obdarují ve čtvrtek 24. října 
své návštěvníky nějakou drobností, nebo je poz-
vou na znalostní kvíz, někde uvaří kávu nebo čaj 
apod. Dnes je již přihlášeno s různorodou nabíd-
kou více než 50 informačních center z celé ČR. 
Volba nabídky, s níž turistická informační cent-
ra do dne infocenter přijdou, je na každém jed-
notlivém pracovišti. Seznam turistických infor-
mačních center, která se do akce zapojí, bude od 
1. září až do 24. října 2019 pravidelně aktualizovaný 

na webových stránkách asociace www.aticcr.cz.
Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se v tento 
den přišla do infocenter na jejich činnost podívat, 
navázat bližší vztahy a případně si i popovídat.

www.aticcr.cz

Prosím, řekněte nám, odkud pocházíte, jak 
dlouho pracujete v infocentru?
Jmenuji se Regina Fučíková a v infocentru pracu-
ji letos už desátým rokem, pokud započítám i ma-
teřskou dovolenou, ze které jsem se letos v srpnu 
vrátila.

Představte čtenářům vaši funkci a činnost v in-
formačním centru.
Činnost v infocentru je velmi pestrá a vyžaduje 
spolupráci všech pracovníků. Zahrnuje přímou 
komunikaci se zákazníky na přepážce, prodej su-
venýrů, map a knih, ale i „neviditelné“ činnosti, 
jako jsou pravidelné aktualizace propagačních 
materiálů, prezentace TIC na veletrzích a výsta-
vách cestovního ruchu a kontakt s partnerskými 
městy Jablonce. Kromě toho pořádáme různé 
akce jako např. Den evropského dědictví, Jablo-
necké kostely otevřeny, v letní sezóně zajišťujeme 
také výstupy na radniční věž. K našemu infocen-

tru patří i kostel sv. Anny a Památník Jany a Jo-
sefa V. Scheybalových, kde se konají pravidelné 
výstavy.  

Zažila jste nějakou kuriózní situaci ve své práci?
Bylo jich mnoho a v paměti mně utkvěla paní, 
která chtěla darovat svou lebku po smrti k vý-
zkumným účelům. Nevěděla na koho se obrátit 
a napadlo ji turistické informační centrum. Na 
internetu jsme vypátrali příslušnou nemocnici 
a předali jí kontakt. Po čase se vrátila a moc nám 
děkovala za pomoc. S nemocnicí sepsala darovací 
smlouvu a celá záležitost byla vyřízená.

Jaké je Vaše oblíbené místo v okolí, které není 
běžně známé, ale přesto stojí za návštěvu?

Osobně vyhledávám klidnější místa, která ne-
jsou tolik turisticky známá. Jedním je část nauč-
né stezky Jany a Josefa V. Scheybalových. Vede 
z Jablonce přes Rychnov, kde bydlím a rychnov-
skou část stezky využívám po práci k procház-
kám s pejskem. Jsou odtud překrásné výhledy 
na Jizerky, Ještědský hřbet a vzdálené Krkonoše.

Jaký je Váš oblíbený regionální produkt, který 
osobně doporučujete?
Jablonec je městem bižuterie, která ho proslavila 
široko daleko. Dámám bych doporučila skleněné 
perličky od jablonecké fi rmy Perlex, které mohou 
zakoupit přímo u nás v infocentru nebo v podni-
kové prodejně v Jablonci nad Nisou. 

Jak by zněla pozvánka do Vašeho města, regio-
nu, informačního centra?
Náš kraj je proslavený bižuterií, turistikou a spor-
tem. Turisty bych pozvala do Jizerek na některou 
z krásných kamenných rozhleden, milovníky bi-
žuterie na každoroční srpnovou výstavu Křehká 
krása. Ve městě je také spousta obchodů a v hle-
dání pomůže leták “Kam za sklem a bižuterií 
v Jablonci”. V létě určitě nezklame naše krásná 
přehrada a v zimě Jizerská magistrála se spous-
tou upravených běžeckých tratí. Z nejbližších 
podzimních akcí nás čeká tradiční Den památek 
14. 9. a Jablonecké podzimní slavnosti 19. - 21. 9.

Děkuji za rozhovor. 
–red–

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM,
PRVNÍ KROK NA VAŠICH CESTÁCH
25 LET ASOCIACE TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER ČR

ROZHOVOR

Rádi bychom vám představili 
v tomto vydání obětavou pracov-
nici turistického informačního 
centra, která podává informace 
v TIC v domě manželů Scheyba-
lových v Jablonci nad Nisou. 
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Nejdelší vyznačenou hřebe-
novou trasou v Čechách je 
již více než 117 let tzv. Blauer 

Kammweg neboli Modrá hřebenovka. V dobách své 
největší slávy se táhla od Blankensteinu nad Sálou 
v Německu přes celé Krušné hory, Českosaské Švý-
carsko, Lužické, Ještědské a Jizerské hory, Krkono-
še, Broumovsko, Orlické hory a Sněžník až na Pra-
děd. Cesta v mnoha místech překračovala hranici 
z jedné strany na druhou, vesměs ovšem sledovala 
hlavní hraniční horský hřeben. Vydejte se i dnes 
po stopách těchto historických stezek a seznamte 
se s jedinečnou přírodou a unikátními pamětihod-
nostmi. Putujte po trasách, které vedou po znače-

ných stezkách Klubu českých turistů a jsou vyba-
veny logem stezky (modrý hřeben v červeném poli), 
informačními tabulemi a odpočinkovými místy.

Kudy vede? 
Současná Hřebenovka má dvě větve – severní 
a jižní. Severní i jižní větev trasy začínají shodně 
na českopolském pěším přechodu na mostě přes 
Jizeru v Orle v Jizerských horách a vydávají se na 
západ směrem k Ústeckému kraji. 
•Severní trasa
Severní trasa vede přes vrcholové partie Jizerských 
hor, přes Smědavu, Sněžné věžičky, Ptačí kupy 
a Poledník. Kolem Oldřichova v Hájích trasa pokra-
čuje do Albrechtic u Frýdlantu, Václavic a Hrádku 
nad Nisou. V Hartau překračuje státní hranici a na 
německém území pokračuje podél jezera Olber-
sdorfer See a toku řeky Mandau do Oybina, na 
vrchol Hochwald (Hvozd), kterým prochází česko-
německá státní hranice, a dále do Jonsdorfu. Na 
českou stranu se trasa opět vrací na hraničním 
přechodu Dolní Podluží/Waltersdorf, a je zakonče-
na v Nové Huti na hranicích s Ústeckým krajem.
Celková délka severní větve je cca 89 km. 

•Jižní trasa
Jižní trasa vede z Jizerky přes Desnou, Tanvald, 
Černostudniční hřeben na Milíře a dále pokračuje 
přes Ještědský hřeben na Ještěd. Pěší trasa vede 
návštěvníka přes Kryštofovo údolí, Jítravu do Pet-
rovic a končí na česko-německé hranici u Lücken-
dorfu, kde se napojuje na severní větev.
Celková délka jižní větve je cca 91 km. Doporučuje-
me trasy rozdělit na několik etap, etapizaci najdete 
na www.hrebenovka.cz 

POzNEjtE Kraj Na HřEbENOVcE
Vydejte se na pěší výlet po atraktivních hřebenových partiích 
Krkonoš, Jizerských, Lužických hor, Černostudničního a Ješ-
tědského hřbetu po stopách nejdelší vyznačené hřebenové 
trasy v Čechách. Cesta vás zavede až za hranice k sousedům. 

Projekt „Česko-polská Hřebenovka – východní část 
(reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/001254)“ je 
podpořen z Programu přeshraniční spolupráce Inter-
reg V-A Česká republika – Polsko 2014 – 2020.  

Barokní^Liberec

Kostel 
Nalezení 

a mariánský 
sloup

Cestování bez 
hranic po celá staletí 

I N Z E R C E
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Mělnické kulturní centrum zahájí sezónu vystou-
pením Priester Sisters ve středu 4. 9. v sadech 
u Masarykova kulturního domu. Půvabné sester-
ské trio má v repertoáru písně balkánské, cikán-
ské, slovenské lidové i swingové.
Největší zářijovou událostí je každoročně Mělnic-
ké vinobraní, velkolepý festival vína, gastronomie 
a kultury. Degustace vynikajících vín a svěžích 
burčáků během tří dnů bohaté zábavy pro všech-
ny generace od 20. do 22. 9. doplní průvod histo-
rických alegorických vozů, šermířské a divadelní 
scénky, dobové tržiště, pouťové atrakce a řada 
programů pro děti, večerní velkolepý ohňostroj 
a skvělá muzika. Největšími hudebními magnety 
budou vystoupení Janka Ledeckého, Vlasty Redla 
a Lenny či kapel Jelen, Monkey Business, Vltava, 
Jasná páka, PSH, Tara Fuki a Polemic.
Podzim 2019 se odehrává ve znamení 30. výročí 
sametové revoluce. Mělnické kulturní centrum 
přispěje k oslavám významného jubilea dvěma 
tematicky propojenými výstavami fotografií. Ve 
foyer MKD spatří návštěvníci od 1. 11.  výstavu 

Olga Havlová a Výbor dobré vůle, kterou připra-
vil Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové se 
záměrem připomenout veřejnosti zakladatelku 
organizace. Zároveň budou vystaveny fotografie 
dokumentující návštěvu Václava Havla na Mělní-
ku v roce 1998. Tematicky zvolené jsou i další po-
řady. Akční scénické čtení LiStOVáNí z knihy Mé 
dětství v socialismu 14. 10. přiblíží život za želez-
nou oponou dětskýma očima několika osobností. 
Hra spolku Testis Agent tzv. společenský 31. 10. 
přibližuje silný komorní příběh rodiny, do jejíhož 
osudu zasáhla StB. Představení je součástí oslav 
30. výročí sametové revoluce stejně jako absurdní 
drama Vyrozumění z pera Václava Havla, které do 
MKD přiveze 20. 11. soubor Komorní scény Aréna. 

MĚLNÍK ŽIJE VÍNEM A KULTUROU
Starobylé město na soutoku Labe a Vltavy zve na 
největší a nejstarší slavnost vína v Čechách i na 
pořady k oslavám 30. výročí sametové revoluce.

Mělnické kulturní centrum o.p.s. – mekuc

U sadů 323
276 01 Mělník
 +420 315 622 612
  info@mekuc.cz

www.mekuc.cz
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APLIKACE BODYGUARD
USNADNÍ POSTUP PROFESIONÁLNÍM ZÁCHRANÁŘŮM, 

LÉKAŘŮM, ALE I LAICKÝM ZACHRÁNCŮM
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Škola se nachází téměř v centru metropole. Přesto 
je v jejím areálu krásná školní zahrada se sporto-
vištěm a herními prvky. Naši žáci tento prostor 
využívají pravidelně denně k relaxaci. V jarních 
a podzimních měsících k realizaci tělesné výchovy, 
v zimě k sezónním sportům a scházíme se zde na 
měsíčních Žákovských shromážděních.
V rámci environmentálního vzdělávání jsme využi-
li výzvy SFŽP a s jejich podporou jsme zrealizovali 
montáž vysokých záhonů pro pěstování květin, 

zeleniny a bylin. Pěstitelské vany jsou rozmístěny 
po zahradě prakticky tak, aby splňovaly podmínky 
pro pěstování vybraných rostlin a bezpečnost pro 
pohyb žáků. Dřevěný kalendář přírody jsme uved-
li do provozu za přítomnosti žáků, rodičů a členů 
Školské rady v červnu 2019 při Zahradní slavnos-
ti, kterou škola organizuje. Bude sloužit jako ven-
kovní odborná učebna pro výuku přírodovědných 
předmětů, předmětů estetické výchovy a zájmové 
činnosti žáků. 

Díky SFŽP můžeme pozorovat vývoj již první výsad-
by a těšit se z krásných dřevěných prvků v zahradě 
školy.

tiM V PrazE

NOVÉ PřÍrODNÍ PrVKy 
DO šKOlNÍ zahraDy
Národní program životního prostředí v roce 2018 zveřejnil 
výzvu na Nové přírodní prvky do školní zahrady. Škola požáda-
la o poskytnutí podpory a bylo rozhodnuto o poskytnutí finanč-
ních prostředků ze Státního fondu životního prostředí Čr.

text | foto:  Mgr. Vladimíra Šavrdová

Základní škola a Mateřská škola

za invalidovnou 628/1, Praha 8 - Karlín 186 00 
 +420 284 826 799, Fax:+420 284 817 130
 Mob:+420 607050792
 sps.za_invalidovnou@zris.mepnet.cz
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První oslavy vína vypuknou v Roudnici nad Labem 
první sobotu 7. září. Vedle dobrého vína se předsta-
ví kapely jako Wohnout, Mirai, Děda Mládek Illegal 
Band, Buty nebo Olga Lounová. Oslavy zahájí prů-
vod historické družiny Praotce Čecha, uvidíte lidová 
řemesla i šermíře. 
Následující víkend 20. – 21. září proběhnou vinař-
ské oslavy v Litoměřicích. Královské město navíc 
letos slaví 800 let svého založení a vinobraní bude 
vyvrcholením celotýdenních městských oslav. Na 
hlavní scéně vystoupí Michal Hrůza nebo Ivan Hlas 
Trio, Pokáč či Ewa Farná. V sobotu v 15:00 přijede 
král Karel IV. a jeho družina. 
Vinobraní zakončí v Českém středohoří Velké Žer-
noseky 27. – 28. září. K celodenní veselici patří 
vedle popíjení burčáku živá country hudba, folko-
vá a dobová představení, i průvod v čele s Bakchu-
sem – králem a královnou. Stejný víkend proběhne 
i vinobraní v Třebívlicích. Ochutnávat se bude víno 
z okolních vinic. 
Na vinobraní vyrazte vlakem nebo lodí a spojte zába-
vu, ochutnávání vína i s příjemným výletem!

ČESké STřEDOHOřÍ 
PatřÍ V zÁřÍ ViNOBraNÍM
Ve všech větších městech Českého středohoří spojených 
s tradicí pěstování vína se podzimní sklizeň oslavuje 
vinobraním. Na oslavách jde především o víno a pak také 
o kvalitní zábavu. 

Destinační agentura České středohoří o.p.s.

Komenského 748/4
412 01 litoměřice

www.ceskestredohori.infoK
O
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t
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Milovníci výtvarného umění mohou navštívit něko-
lik výstav. Během výstupu na ochoz vyhlídkové 
věže, odkud je překrásný pohled na Prahu, stálou 
expozici o historii Nového Města pražského. Ve 
věžní galerii uvidí od 5. do 15. 9. výstavu fotografií 
ODKAZY / PEDRO, odkazy architektonické moder-
ny a míst, kde čas neběží tak, jak by měl. Od 2. 10. 
do 3. 11. výstavu NEJEN MALBA - Jan Samec. 
Autor nevystavuje jen závěsné obrazy v tradičním 
pojetí, ale má tendenci do své malby vtáhnout divá-
ka, proto instaluje i nenapnutá plátna do prostoru 
a na zem galerie. Od 4. do 15. 9. se koná v histo-
rickém Mázhauzu XI. ročník mezinárodní výstavy 
skla Stanislav Libenský Award 2019. V Galerii 
v přízemí od 3. do 15. 9. vystavuje své grafiky, obra-
zy a kreslený humor známý malíř a karikaturista 
Karel Benetka a od 18. 9. do 17. 11. je zde k vidění 
expozice Tajemné světy Jaromíra Šofra. Podivu-
hodně nadčasové obrazy jednoho z nejproslulej-
ších českých tvůrců úzce navazují na meziváleč-
nou a poválečnou surrealistickou tradici. 25. září 
bude zahájena čtyřdenní prodejní interaktivní již 
25. výstava Hry a hlavolamy. Kdykoliv se můžete 
přihlásit i na známou Neviditelnou výstavu.

Na své si přijdou i milovníci hudby. 6. 9. si poslech-
nete Dětský pěvecký sbor Rolnička Praha, který 
Koncertem na konci léta zahájí svou 42. koncert-
ní sezónu. 9. 9. ve Velkém sále oslaví koncertem 
své 80. narozeniny polský jazzový alt saxofonista 
Zbigniew Namyslowski se svým quintetem, uslyšíte 
trombon, piano, bicí a kontrabas a 9. 10. zde zapěje 
mladý španělský tenor Xabier Anduaga za doprovo-
du klavíru. 11. října vás dostane do rytmu půvabná 
trumpetistka, zpěvačka a skladatelka Andrea Motis 
se svým quintetem (kontrabas, klavír, bicí, kytara).  
12. 9. a 31. 10. proběhnou další dva Stylové večery, 
budou se konat i další koncerty.
I po prázdninách si můžete na nádvoří prohlédnout 
v souvislosti se sochařským festivalem Sculpture 
Line sochu Strážce uznávaného sochaře Stefana 
Milkova. Novoměstská radnice se zúčastní letošních 
Dnů evropského dědictví (7.–15. 9.) a Měsíce věží 
a rozhleden ČR (28. 9.–28. 10.), který bude ukončen 
výstupem na ochoz věže s českou vlajkou. 
Pro děti se koná 8. a 29. 9. napínavé představe-
ní Dnes provází Minor, 16. 9. se mohou s rodiči 
zúčastnit další orientační dobrodružné hry Noční 
pražské věže, která bude odstartována z nádvoří. 

I KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA radnice s pouta-
vým výkladem se dětem bude líbit. Koná se 30. 9. 
a 14. 10., ale pro velký zájem je potřeba zarezervovat 
si místo předem.
7. října budete moci nakupovat i na charitativním 
podzimním Ryder´s bazaru. Pořídíte si pár nových 
kousků do vašeho šatníku a zároveň pomůžete 
seniorům. 12. října si pak nenechte ujít FESTIVAL 
DELIKÁTNÍCH CHUTÍ. Historické prostory radnice 
znovu naplní vůně kuchyní z různých koutů světa. 
Pochutnáte si na oblíbených cizokrajných i lokál-
ních pokrmech a vyzkoušíte i méně známé delika-
tesy.

www.nrpraha.cz
www.facebook.com/Nrpraha

Navštivte přírodně cenné lokality po celé České republice.

Vydejte se s námi pěšky, na kole či s kočárky
na naučné stezky.

Sledujte rostliny a živočichy z vyhlídek a pozorovatelen.

Objevte s námi orchidejové louky, pralesy
a památné stromy.

Podívejte se do nitra obnovených rašelinišť
a mokřadních luk.

Vyberte si lokalitu na www.blizprirode.cz
a vyrazte s NET4GAS a ČSOP do přírody!

www.blizprirode.cz

Pojďte s námi
do přírody!

Rozvíjíme společensky odpovědnou politiku
ochrany přírody s ohledem na současné a budoucí 
generace a jsme jedním z největších firemních 
dárců v oblasti ochrany přírody v České republice.

PO lEtNÍM ODPOČiNKU 
NOVOMěSTSká raDNIcE OžÍVÁ
Každoročně se po letních prázdninách na Novoměstské radnici 
koná nejvíce kulturních akcí. A tu svou si vybere každý.

tiM V PrazE

I N Z E R C E
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Krkonošská panoramata jsou vyhlášená
Vzpomeňte na Homolkovy a vydejte se pěšky nebo 
na kole za výhledy. Pro inspiraci vám doporučuje-
me propagační materiál „Za krkonošskými výhledy 
s novým průvodcem“. Brožurka Krkonošské výhle-
dy napoví, kde všude se můžete rozhlédnout po 
krkonošských horách a údolích. Fotografi e zachy-
cují dvacet výhledových míst včetně rozhleden v ce-
lém pohoří. Z brožurky se také dozvíte zajímavosti 
z historie i současnosti nejen rozhleden. Brožurka 
je k dispozici v tištěné verzi v krkonošských in-
formačních centrech. 

Krkonoše ze sedla kola, 
aneb Krkonošemi na kole
Stále více se rozmáhající cy-
kloturistika nadšenců poly-
kajících kilometry, tak „ho-
bíků“, resp. jezdců turistů, 

ale i rodin s dětmi, motivovala 
manažery Svazku Krkonoše k vytipovávání 

dalších lokalit, kam vás poslat. Tak vznikla brožur-
ka, která kromě patnácti podrobně popsaných cyk-
lovýletů, obsahuje mapky a výškové profi ly každého 

z nich, značení cyklotras, seznam lanovek s letním 
provozem i důležité kontakty na pomoc v nouzi. 
Součástí brožurky jsou QR kódy, odkazující na 
trasu vyznačenou na www.mapy.cz a youtube ka-
nále „Krkonoše Svazek“. Na něm si můžete pro-
hlédnout nová cyklovidea. Brožurku získáte zdar-
ma v krkonošských informačních centrech. 

Krkonošské cyklobusy usnadní  poznává-
ní
Pokud se chcete během jednoho dne přepravit na 
kolech po větší části území nejvyšších českých hor 
a jeho podhůří, využijte linky cyklobusů. Protínají 
region a vyvezou vás i s koly do různých částí po-
hoří. V září budou v provozu kromě čtvrtka i v pá-
tek, výjimku tvoří páteřní linka, kde jede cyklobus 
pouze z Horní Malé Úpy do Vrchlabí a zpět. Tato 
linka však nejede dále do Harrachova.
Jedna linka jede z Hradce Králové do Vrchlabí. 
Zde je umožněn přestup na další linky cyklobusu. 
Tento spoj z Vrchlabí zajíždí na Kuks a odpoledne 
zpět do Vrchlabí. K večeru se vrací do Hradce Krá-
lové. V provozu je každou sobotu a svátek, o 
letních prázdninách i ve čtvrtek.

Jízdní řády získáte v krkonošských informačních 
centrech, přímo na autobusových zastávkách 
nebo na www.krkonose.eu 

Dobrý tip na fajnový den
Pod koordinační taktovkou Krkonoš – svazku 
měst a obcí vznikly „Výleťáky“ - krátké videopořa-
dy internetového portálu TelevizeSeznam.cz s do-
poručením na zajímavá místa na fajnový výlet. 
Pěší „Výleťáky“ zavedou do méně známých či fre-
kventovaných míst nejvyšších českých hor. Cyklo 
„Výleťáky“ nabídnou milovníkům cyklistiky vari-
anty výletů s využitím Krkonošského cyklobusu 
a lanovky, která převáží kola a dál zavedou po zna-
čených cyklotrasách dlouhými sjezdy na kole do 
údolí. 

www.krkonose.eu
www.pohadkove.krkonose.eu

www.facebook.com/Krkonose.eu
www.instagram.com/krkonoseeu
https://twitter.com/Krkonose_eu

PODZIM V KRKONOŠÍCH
Září, říjen a listopad jsou v horách měsíce měnících se barev, 
jedinečných vůní a občas i bubnujícího deště, období podzim-
ních divadel, koncertů, přednášek, jarmarků, ale i pestrých 
možností turistiky a cykloturistiky.  

Krkonoše ze sedla kola, 
aneb Krkonošemi na kole
Stále více se rozmáhající cy-
kloturistika nadšenců poly-
kajících kilometry, tak „ho-
bíků“, resp. jezdců turistů, 

ale i rodin s dětmi, motivovala 
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Krkonošská panoramata jsou vyhlášená
Vzpomeňte na Homolkovy a vydejte se pěšky nebo 
na kole za výhledy. Pro inspiraci vám doporučuje-
me propagační materiál „Za krkonošskými výhledy 
s novým průvodcem“. Brožurka Krkonošské výhle-
dy napoví, kde všude se můžete rozhlédnout po 
krkonošských horách a údolích. Fotografi e zachy-
cují dvacet výhledových míst včetně rozhleden v ce-
lém pohoří. Z brožurky se také dozvíte zajímavosti 
z historie i současnosti nejen rozhleden. Brožurka 
je k dispozici v tištěné verzi v krkonošských in-
formačních centrech. 

Krkonoše ze sedla kola, 
aneb Krkonošemi na kole
Stále více se rozmáhající cy-
kloturistika nadšenců poly-
kajících kilometry, tak „ho-
bíků“, resp. jezdců turistů, 

ale i rodin s dětmi, motivovala 
manažery Svazku Krkonoše k vytipovávání 

dalších lokalit, kam vás poslat. Tak vznikla brožur-
ka, která kromě patnácti podrobně popsaných cyk-
lovýletů, obsahuje mapky a výškové profi ly každého 

z nich, značení cyklotras, seznam lanovek s letním 
provozem i důležité kontakty na pomoc v nouzi. 
Součástí brožurky jsou QR kódy, odkazující na 
trasu vyznačenou na www.mapy.cz a youtube ka-
nále „Krkonoše Svazek“. Na něm si můžete pro-
hlédnout nová cyklovidea. Brožurku získáte zdar-
ma v krkonošských informačních centrech. 

Krkonošské cyklobusy usnadní  poznává-
ní
Pokud se chcete během jednoho dne přepravit na 
kolech po větší části území nejvyšších českých hor 
a jeho podhůří, využijte linky cyklobusů. Protínají 
region a vyvezou vás i s koly do různých částí po-
hoří. V září budou v provozu kromě čtvrtka i v pá-
tek, výjimku tvoří páteřní linka, kde jede cyklobus 
pouze z Horní Malé Úpy do Vrchlabí a zpět. Tato 
linka však nejede dále do Harrachova.
Jedna linka jede z Hradce Králové do Vrchlabí. 
Zde je umožněn přestup na další linky cyklobusu. 
Tento spoj z Vrchlabí zajíždí na Kuks a odpoledne 
zpět do Vrchlabí. K večeru se vrací do Hradce Krá-
lové. V provozu je každou sobotu a svátek, o 
letních prázdninách i ve čtvrtek.

Jízdní řády získáte v krkonošských informačních 
centrech, přímo na autobusových zastávkách 
nebo na www.krkonose.eu 

Dobrý tip na fajnový den
Pod koordinační taktovkou Krkonoš – svazku 
měst a obcí vznikly „Výleťáky“ - krátké videopořa-
dy internetového portálu TelevizeSeznam.cz s do-
poručením na zajímavá místa na fajnový výlet. 
Pěší „Výleťáky“ zavedou do méně známých či fre-
kventovaných míst nejvyšších českých hor. Cyklo 
„Výleťáky“ nabídnou milovníkům cyklistiky vari-
anty výletů s využitím Krkonošského cyklobusu 
a lanovky, která převáží kola a dál zavedou po zna-
čených cyklotrasách dlouhými sjezdy na kole do 
údolí. 

www.krkonose.eu
www.pohadkove.krkonose.eu

www.facebook.com/Krkonose.eu
www.instagram.com/krkonoseeu
https://twitter.com/Krkonose_eu

PODZIM V KRKONOŠÍCH
Září, říjen a listopad jsou v horách měsíce měnících se barev, 
jedinečných vůní a občas i bubnujícího deště, období podzim-
ních divadel, koncertů, přednášek, jarmarků, ale i pestrých 
možností turistiky a cykloturistiky.  

Krkonoše ze sedla kola, 
aneb Krkonošemi na kole
Stále více se rozmáhající cy-
kloturistika nadšenců poly-
kajících kilometry, tak „ho-
bíků“, resp. jezdců turistů, 

ale i rodin s dětmi, motivovala 
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Již Karel IV. udělil například městu Kadaň viniční 
právo, čímž mohlo dojít k založení zhruba 100 hek-
tarů vinic. Od roku 2000 se poté v Kadani navázalo 
na tradici „zarážení hory“, aby se dalo na vědomí, že 
po dobu zrání hroznů nesmí nikdo do vinice chodit. 
Vinice je součástí areálu františkánského kláštera, 
kde bývá bohoslužbou zahájeno tradiční vinobraní. 
To letošní připadá na 21. září. Těšit se můžete na 
ochutnávku burčáku, vinného moštu i kadaňské-
ho vína. Kromě výstavy věnované vinařství na Ka-
daňsku nebo slavnostního otevírání „Hory“ uvidíte 
ukázkové zpracování vinné révy.
Kadaňské víno s typickým ryzlinkovým charakte-
rem v polosuchém provedení s pikantní kyselinkou 

a výraznými aromatickými látkami získalo certifi kát 
POOHŘÍ – regionální produkt®.
Další skvělé a chutné víno můžete ochutnat napří-
klad ve Vinařství Němeček, a to přímo ze sklepa 
v Březně u Chomutova. Vína dosahují lahvové zra-
losti nejdříve po 15 – 36 měsících, díky čemuž mají 
velký potenciál pro archivaci. 
Dalším mladým a dynamickým vinařstvím je Vi-
nařství Pod Chlumem, jehož sklepní hospodářství 
naleznete v Chlumčanech u Loun nebo Vičické vi-
nařství Mikulášek, kteréhož první vinice byly vysá-
zeny roku 1988. Vinařství Pod Chlumem je taktéž 
od letošního jara oceněno certifi kátem regionálního 
produktu POOHŘÍ.

VINOBRANÍ V DOLNÍM POOHŘÍ
Myslíte, že najdete kvalitní víno i na severu 
Čech v Ústeckém kraji? Ale samozřejmě! 
S vínem se pojí tradiční vinobraní a my Vám 

přinášíme alespoň výčet některých příležitostí, jak a kde 
ochutnat víno z našich vlastních vinic.

Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.

nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 ŽATEC
Provozovna: Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01  Žatec
 info@dolnipoohri.eu
 fb.com/DolniPoohri

www.dolnipoohri.cz
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Vinařství Němeček

Vičické vinařství Mikulášek
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Sušice je krásná v každém ročním období a podzim 
zde již není tolik turisticky vytížený. Nudit se u nás 
ale určitě nebudete. Sušická pavučina, síť 20 km 
pěších stezek po Sušici a okolí, nabízí příjemné pro-
cházky po městě s poznáním historických památek 
i při řece Otavě v lesoparku Luh, kde je nesčetné 
množství cestiček k prozkoumání. Součástí pavu-
činy jsou i výlety na vyhlídková místa, kde budete 
mít Sušici jako na dlani. Jste-li sportovně založení, 
můžete navštívit oblíbené hřiště pro seniory v par-
ku u ZŠ T. G. Masaryka nebo si půjčit elektrokola 
a vyrazit na hrad Rabí nebo Velhartice či jen tak při 
krásné řece Otavě po Otavské cyklostezce. Chcete 

si zasportovat raději v teple? Pak si zahrajte squa-
sh nebo bowling v hotelu Pekárna v Sušici. Širokou 
nabídku sportovních aktivit nabízí také Sportoviš-
tě města Sušice. Po náročném dni si užijete zába-
vu v krytém plaveckém bazénu. V sauně či vířivce 
si prohřejete svaly a načerpáte pozitivní energii. 
Večer můžete zajít do kina nebo posedět v některé 
z mnoha útulných kaváren a restaurací. Kdo chce 
navštívit zajímavou výstavu, může zajít do Galerie 
Sirkus v budově kina anebo do výstavních prostor 
sušické radnice. Historii můžete poznat v Muzeu 
Šumavy, kde se dozvíte nejen o sirkách, které Suši-
ci proslavily, ale uvidíte také např. bohatou sbírku 
šumavského skla, kapucínskou knihovnu nebo 
cínový poklad. Každou celou hodinu se také spouš-
tí mechanický betlém, který zobrazuje město Suši-
ci a představuje tradiční řemesla staré Šumavy.
Přijměte pozvání do našeho malebného města. 
V Sušici si každý najde to své. 

SušIcE PrO aKtiVNÍ 
DřÍVE NarOzENÉ

Hledáte příjemnou dovolenou s možností výletů do přírody, 
návštěv památek, příjemného relaxu v sauně či bazénu, 
završené nějakým kulturním zážitkem bez davu turistů? Pak 
je Sušice jistě dobrou volbou. 

Městské informační centrum Sušice

náměstí Svobody, 342 01 Sušice
 +420 376 540 214
 icsusice@mususice.cz

www.mestosusice.cz

K
O

N
ta

K
t

tiM V rEgiONEch 31

Sušice – kaple Anděla Strážce Sušice – hřiště pro seniory

Sušický mechanický betlém

Sušice – náměstí

Krovy v Chebu jsou považo-
vány za fenomén, protože 
tvoří nejvýznamnější sou-
bor těchto jedinečných 
historických dřevěných 
konstrukcí, datovaný od 
středověku do poloviny 20. 

století na území ČR.  Zcela unikátní v rámci celé 
střední Evropy je pak možnost krovy navštívit.
Za existenci památky s vysokou historickou hod-
notou město vděčí nejen bohatství místních kupců, 
kteří od 14. století stavěli velké domy z kvalitního 
dřeva, jejichž přestavby již nebyly v dalších stoletích 
nutné, navíc stavěli s vynikajícími tesaři a střechy 
pokrývali pálenou krytinou, která zabránila šíření 
devastujících požárů. 
Díky projektu Nadačního fondu Historický Cheb, 
který krovy chrání, prezentuje a zpřístupňuje veřej-
nosti, vám návštěvu krovů nabízíme jako unikátní 
turistický cíl vašeho výletu do Chebu.Rezervovat si 
prohlídku můžete na webových stránkách nadač-
ního fondu www.historickycheb.cz nebo na strán-
kách Turistického infocentra www.tic.cheb.cz

cHEb a PrOhlÍDKOVÁ traSa
„POD STřEcHaMI cHEbSkÝcH DOMů“

Prohlídková trasa po půdách městských domů na 
chebském náměstí vám představí vzácné historic-
ké krovy v celé jejich kráse a monumentálnosti. 
Jedná se o technické památky vysoké historické 
hodnoty. Krovy, zkonstruované v různých stale-
tích, jsou dokladem jedinečné řemeslné zručnosti 
a geometrické představivosti našich předků.

Turistické infocentrum cheb

 +420 354 440 302
 infocentrum@cheb.cz

www.cheb.cz
www.historickycheb.cz
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Již Karel IV. udělil například městu Kadaň viniční 
právo, čímž mohlo dojít k založení zhruba 100 hek-
tarů vinic. Od roku 2000 se poté v Kadani navázalo 
na tradici „zarážení hory“, aby se dalo na vědomí, že 
po dobu zrání hroznů nesmí nikdo do vinice chodit. 
Vinice je součástí areálu františkánského kláštera, 
kde bývá bohoslužbou zahájeno tradiční vinobraní. 
To letošní připadá na 21. září. Těšit se můžete na 
ochutnávku burčáku, vinného moštu i kadaňské-
ho vína. Kromě výstavy věnované vinařství na Ka-
daňsku nebo slavnostního otevírání „Hory“ uvidíte 
ukázkové zpracování vinné révy.
Kadaňské víno s typickým ryzlinkovým charakte-
rem v polosuchém provedení s pikantní kyselinkou 

a výraznými aromatickými látkami získalo certifi kát 
POOHŘÍ – regionální produkt®.
Další skvělé a chutné víno můžete ochutnat napří-
klad ve Vinařství Němeček, a to přímo ze sklepa 
v Březně u Chomutova. Vína dosahují lahvové zra-
losti nejdříve po 15 – 36 měsících, díky čemuž mají 
velký potenciál pro archivaci. 
Dalším mladým a dynamickým vinařstvím je Vi-
nařství Pod Chlumem, jehož sklepní hospodářství 
naleznete v Chlumčanech u Loun nebo Vičické vi-
nařství Mikulášek, kteréhož první vinice byly vysá-
zeny roku 1988. Vinařství Pod Chlumem je taktéž 
od letošního jara oceněno certifi kátem regionálního 
produktu POOHŘÍ.

VINOBRANÍ V DOLNÍM POOHŘÍ
Myslíte, že najdete kvalitní víno i na severu 
Čech v Ústeckém kraji? Ale samozřejmě! 
S vínem se pojí tradiční vinobraní a my Vám 

přinášíme alespoň výčet některých příležitostí, jak a kde 
ochutnat víno z našich vlastních vinic.

Destinační agentura Dolní Poohří, o. p. s.

nám. Prokopa Velkého 1951, 438 01 ŽATEC
Provozovna: Chmelařské muzeum
nám. Prokopa Velkého 1952, 438 01  Žatec
 info@dolnipoohri.eu
 fb.com/DolniPoohri

www.dolnipoohri.cz
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Vičické vinařství Mikulášek
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Historické centrum Tábora s několika náměstími, 
křivolakými uličkami i bohatou zelení za městský-
mi hradbami ožívá na tři dny dávnou historií první 
poloviny 15. století. Časem, kdy se vlády nad měs-
tem ujal husitský vojevůdce Jan Žižka z Trocnova. 
Také nyní, po téměř šesti stovkách let každoroč-
ně symbolicky přebírá slavný hejtman vládu nad 

Táborem. Za rachotu bubnů a světel pochodní ho 
přitom doprovází zástup jeho husitských bojovní-
ků.
Po slavnostním zahájení si už stačí vybrat, zda zaví-
táte ke stánku s medovinou a chlebem se škvarky, 
nebo dáte přednost vybraným středověkým lahůd-
kám v některé z útulných taveren. Programový 

„jídelníček“ je také nepřeberný – ohňostroj; průvo-
dy v historických kostýmech; středověký jarmark; 
žebrácká ulička; koncerty duchovní, středověké, 
ale i současné hudby; vystoupení skupin histo-
rického šermu; rytířský turnaj na koních; divadla 
pod širým nebem; výstavy; hry a soutěže pro děti; 
fotbal mnichů, ponožková bitva; teen zóna a slav-
ní mušeři. To a mnohem víc vám nabízí Táborská 
setkání…

TábOrSká SETkáNÍ
Máte rádi atmosféru středověku? Láká vás tradiční hud-
ba, zpěv a veselení pod širým nebem? Pak si nenechte ujít 
28. ročník festivalu Táborská setkání!

tiM V rEgiONEch32
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Novoměstská radnice,
Praha
11. 10.
Půvabná trumpetistka, zpěvačka a skladatelka Andrea 
Motis vás dostane do rytmu se svým quintetem (kontrabas, 
klavír, bicí, kytara). 

12. 9. a 31. 10. 
Proběhnou další dva Stylové večery

24. 10. 
Koncert Roztroušeně spojeni / Ingrid Menky & Band 
spojený s benefiční vernisáží obrazů slovenské malířky 
Henriety Rojkovej.

1. a 2. 11.
Festival Whisky Life! Prague

www.nrpraha.cz

Svatomichaelská slavnost 
Litvínov 2019
20. – 28. 9.

VÝSTAVA VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ PRO DĚTSKÉ PACIENTY
zámek Valdštejnů v salónku, od 9.00 do 16.30 hod.
Ženy z Patchwork klubu vyzývají: “Ušijte a darujte originální 
a veselý polštářek dětským pacientům motolské onkologie.”
Obal i náplň polštářku musí být pratelná na 60°C. Hotový 
výrobek přineste (zašlete poštou) 10.–17. září do pokladny 
zámku Valdštejnů, ul. Mostecká čp. 1, Litvínov.
www.litvinov.cz/Volný čas a turistika/
Kultura/Veselé polštářky pro Motol

Sobota 28. září

JARMARK
náměstí Míru, od 9.00 do 17.00 hod.

MINIFESTIVAL SPORTU
Voigtovy sady, od 9.00 do 14.00 hod.

 WANNADO NINJA RACE - překážková dráha
 SPORTOVNÍ SOUTĚŽE PRO DĚTI
 PREZENTACE LITVÍNOVSKÝCH SPORTOVNÍCH KLUBŮ

VÝSTAVA VESELÝCH POLŠTÁŘKŮ PRO DĚTSKÉ PACIENTY
zámek Valdštejnů, salónek od 9.00 do 16.00 hod.                              

ČERT A KÁČA (účinkuje Docela velké divadlo Litvínov)
náměstí Míru, pódium, od 10.00 do 11.00 hod.
Činoherní pohádka o hubaté Káče, která by se ráda vdávala.

PROHLÍDKY VÝSTAV A EXPOZIC NA ZÁMKU VALDŠTEJNŮ
KDY: 9.00-12.00, 13.00-17.00 hod., vždy v celou hodinu
KDE: ul. Mostecká čp. 1
VSTUPNé: děti a studenti 20 Kč, důchodci 30 Kč,
dospělí 50 Kč, rodinné vstupné 90 Kč

Neděle 29. září

POUTNÍ MŠE SVATÁ KE CTI SV. MICHAELA ARCHANDĚLA, 
PATRONA KOSTELA A MĚSTA
kostel sv. Michaela archanděla, 10.00 hod.

UPOZORŇUJEME návštěvníky akce, že z ní bude 
pořizována fotodokumentace a videodokumentace pro 
účely propagace města, ke zveřejnění v novinách,
na webových a stránkách města Litvínova.

Karlovský gastrofestival
4. – 6. 10., Velké Karlovice
11. ročník bude mít atraktivního hosta – jedinou michelinskou 
šéfkuchařku střední Evropy, Maďarku Eszter Palágyi. 

www.KarlovskyGastrofestival.cz
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Křížovku a osmisměrku zasílejte do 15.10. 2019 na info@czech-tim.cz, nebo na adresu:

Znění tajenky z minulého čísla: „Máte nějaké problémy“
Výherci: R. Habánová z Velké Bíteše, V. Foltýn z Prahy, L. Krentíková z Kadaně
Znění osmisměrky z minulého čísla: „Neříkejte mi hovado“
Výherci: E. Hlaváčková z Letohradu, F. Krikl z Olomouce, M. Homolková z Pelhřimova

Sejdou se tři židovské matky na čaj, a začnou si povídat: 
„Aj aj aj aj aj...“, naříká první matka. „Oj oj oj oj oj“...,

naříká druhá. „Uj uj uj uj uj“, přidá se třetí. Po chvíli se 
jedna z nich zastaví a povídá těm dvěma ostatním:

„Tak ... (tajenka) ... jsme se snad namluvily až dost, ne?“

Kohna zažaloval jeho společník Kindelman. Kohn je celý ustaraný:
„Jestli z nás to odškodné vysoudí, tak jdem s kšeftem zugrunt. Co říkaj,

neměli bychom soudci poslat nějakej prezent - uzeného lososa nebo růže pro paní?“
– „To jich nesmí ani napadnout!“ vyděsí se advokát. „Soudní rada si zakládá

na neúplatnosti.“ Na příštím stání Kohn vyhraje. Žaloba je zamítnuta,
výlohy platí Kindelman, Kohn s advokátem si gratulují. „Tak ten prezent jsem

přece jen poslal, i s pugétem“, povídá Kohn. „Akorát jsem to podepsal (tajenka).“

ABERTAMY, ADAMOV, ADRŠPACH, ALBRECHTICE, 
ALBRECHTIČKY, ALOJZOV, ARCHLEBOV, ARNOLEC, 

ARNOLTICE, BABICE, BABYLON, BAČKOVICE, 
BARCHOVICE, BATŇOVICE, BEDNÁREČEK, 

BĚHAŘOVICE, BĚCHARY, BEZNO, BÍLICHOV, BÍLINA, 
BÍLSKO, BLANNÉ, BLATEC, BLATNÁ, BOBROVÁ, 
BOCHOŘ, BOLKOV, BOROVÁ, BORY, BŘECLAV, 

ČESKÝ KRUMLOV, LITOMĚŘICE, MICHALOVCE, MOST, 
PRIEVIDZA, PŘÍBRAM, SENICA, TÁBOR,

TEPLICE, TŘEBÍČ, ZVOLEN

ZÁŘÍ–ŘÍJEN 2019
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