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Městské slavnosti v Německu
To, že Němci umí slavit, ukázali i přes všechny předsudky celému světu v průběhu Fotbalového
mistrovství světa 2006. A proč by taky ne? Konec konců oslavy mají v oblasti mezi Alpami až
k severnímu pobřeží dlouhou tradici. Kulturu slavností a svátků v Německu chce Německá turistická centrála (DZT) v roce 2008 propagovat doma i v zahraničí, proto jako jedno
z nejdůležitějších témat zvolila „Městské slavnosti v Německu – od největších střeleckých
slavností po nejkrásnější vánoční trh“ a jeho mnohostrannost prezentuje ve svých marketingových a komunikačních aktivitách. Kolem tří milionů různých slavností každoročně láká návštěvníky do celého Německa, aby se společně veselili a bavili.
Sezónní akce jako jsou karneval a masopust v zimě, jarní, velikonoční a májové slavnosti, letní slavnosti pod širým nebem a podzimní tradice jako např. procesí na sv. Martina a Halloween
jsou ještě doplněny dalšími lidovými slavnostmi též s dlouhou tradicí, např. mnichovský
Oktoberfest, darmstadtský Heinerfest nebo narozeninové oslavy přístavu v Hamburku. Ale
také kulinářské bohatství Německa dává stále nové podněty k oslavám, a sice po celý rok. Velký
výběr z vinných, jahodových či bramborových slavností láká do různých regionů. Historické
oslavy jako 850. výročí města Mnichova začnou ve velkém v létě a budou se prezentovat
s mottem „uchopitelná historie“.
www.oktoberfest.de
www.darmstadt.de
www.hafengeburtstag.de
Zvláštní pozornosti se těší také oslavy spjaté s ročním obdobím jako např. letní slavnosti úrody v Eisenachu, největší jarní slavnosti v Německu, které se konají tři týdny před Velikonocemi.
Pořádají se již od roku 1897 a zahajují se slavnostním průvodem vedoucím centrem města
a zakončeny jsou vyháněním zimy – tedy pálením ze slámy vytvořené panny.
www.thueringen-tourismus.de
Kalendář akcí nabízí všem zájemcům Německá turistická centrála na svých internetových
stránkách.
www.deutschland-tourismus.de

Informace:
Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt/Main
Redakce a layout: tiskové oddělení DZT
Telefon: 069 97464-287
Fax: 069 97464-233
e-mail: presse@d-z-t.com
www.deutschland-tourismus.de
www.germany-tourism.de

Deutsche Zentrale für Tourismus e.V.
Beethovenstraße 69
60325 Frankfurt/Main
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Nejkrásnější zámky, parky a zahrady v Německu
52 muzeí a zámků v Berlíně a okolí
„Muzea a zámky“ – takto se jmenuje nová brožura společnosti Berlin Tourismus Marketing
GmbH, ve které se návštěvníkům představuje 52 muzeí a zámků hlavního města na stejném
počtu stran. V krátkém popisu jsou zde přehledně představené sbírky, otvírací doba, vstupné,
dopravní spojení a internetové stránky. Dva obrázky u každého odstavce zprostředkují čtenáři představu o dané budově a o exponátech, rozkládací přehledná mapa zároveň znázorňuje
polohu jednotlivých míst.
Publikace bude vycházet každé dva roky. Je zdarma k dostání v partnerských hotelech
Berlínského turistického marketingu (BTM)
Informace:
nebo si ji za manipulační poplatek 1 euro
můžete zakoupit v informacích na BerlínBerlin Tourismus Marketing GmbH
Am Karlsbad 11
ském nádraží, v místě Neuer Kranzler Eck,
10785 Berlin
u Braniborské brány, v nákupním centru
Tel. +49/(0)30/2647480
Alexa na Alexanderplatzu nebo v BerFax 25002424
línském pavilonu Říšského sněmu. Brožuru
e-mail: information@btm.de
si můžete také objednat přes internet na
www.visitBerlin.de
www.visitberlin.de.

Schencks Schlösser & Gärten 2008
„Schencks Schlösser & Gärten 2008“ je spolehlivý průvodce pro cestovatele směřující do
Německa, kteří se chtějí vydat po stopách velkých panovnických sídel v celé zemi. Vedle německých staveb jsou zde zastoupeny také památky ostatních evropských zemí.Přehledně
uspořádaná příručka je rozčleněna podle zemí a prezentuje více než 700 kulturních památek
na 1200 barevných obrázcích. Velký počet možností výletů k hradům a zámkům je ještě doplněný informacemi o možnostech ubytování
Informace:
a o místech, kde se mohou konat svatby
Schenck´s Schlösser und Gärten 2008
a soukromé i společenské oslavy. Kalendář
Od Christopha Schencka ze Schweinsbergu
akcí obsahuje termíny a podrobná mapa inSchenck Verlag
formuje o příjezdu.
www.schenck-verlag.de
Cena: 9,95 euro
Prosinec 2007 – vázaný výtisk, 364 stran
3. aktualizované vydání a rozšířený náklad
ISBN: 3937566171

Merian guide: 75 skvostných muzeí, zámků a zahrad
Merian guide nabízí německé kulturní bohatství ze „75 skvostných muzeí, zámků a zahrad“.
Praktické pro uživatele je zahrnutí informací o Berlínu stejně jako o dalších 16 městech
v nových spolkových zemích se všemi fakty o památkách, ubytování, jídle a pití
a nakupování.Plánky měst ulehčují orientaci. Světově proslulá zařízení jako např. Pergamonské
muzeum v Berlíně, Obrazárna Starých mistrů v Drážďanech nebo zámek v Postupimi, které
patří ke světovému dědictví UNESCO, jsou zde zastoupeny stejně jako menší a méně známé
stavby. S průvodcem MERIAN guide se čtenář může bezstarostně vydat na objevnou cestu
k vrcholům německé kulturní oblasti. ObInformace:
sahuje mimo jiné okolo 200 barevných foto‘Merian guide’.
grafií, dvě přehledné mapy a plánky měst:
75 skvostných muzeí, zámků a zahrad
Schwerin, Berlín, Postupim, Dessau, WittenNakladatelství Travel House Media GmbH
berg, Drážďany, Chemnitz, Lipsko, Eisenach,
Duben 2006 – vázaný výtisk – 254 stran
Vímar.

Živoucí dějiny
za tlustými zdmi
Německé hrady a zámky jsou živoucími
svědky pohnutých dějin Německa od
středověku až po novověk. Každá návštěva oživí v očích návštěvníků obraz
o životě králů a císařů, slavných maršálech a vlivných šlechticích. Většina zámků a hradů je bezprostředně spojena se
jménem velkého panovníka: takto vládl
Ludvík Bayer (1314–1347) ze své rezidence „Alter Hof“ v Mnichově. Král Friedrich
I. Pruský (1688–1730) pobýval na zámku
Charlottenburg v Berlíně, král Friedrich
Velký z Pruska (1740–1786) na zámku
Sanssouci a v Novém paláci v Poznani.
Ale ne pokaždé se jednalo o velké pány,
se kterými mají památky spojitost.
Největší slávu zažil hrad Wartburg, když
zde na svém útěku před katolíky našel
útočiště Martin Luther. Bezpochyby nejznámější okázalá stavba Německa se nachází v Bavorsku v popředí malebné kulisy hor: zámek Neuschwanstein. Král
Ludvík II. jej nechal postavit v letech
1869 až 1886 na rozeklané skále ve stylu
romantismu 13. století. Ve slavných nástěnných malbách najdete tematické
obrazy z Wagnerových oper. K nejvíce
navštěvovaným a nejkrásnějším hradům
v Evropě patří tisíce let starý hrad
Hohenzollern, dodnes rodové sídlo šlechticů z Hohenzollernů. Z tohoto rodu
pocházeli králové Pruska až po poslední
německé císaře. Jíž Vilém II. si pochvaloval krásný výhled, který se naskýtá
z hradu a míří do dáli přes švábského
Juru (schwäbisches Alb).
www.spsg.de
www.wartburg-eisenach.de
www.neuschwanstein.de
www.burg-hohenzollern.com

Cena 12,90 euro
ISBN: 3834200832
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Tříhvězdičkové restaurace v Německu
Prvotřídní restaurace v Německu jsou již desetiletí vyznamenávány hvězdičkami. Tři
Michelinové hvězdičky jsou tou největší poctou, které se může kuchaři dostat. V současné době je jen devět šťastlivců, kteří to dotáhli až mezi světovou třídu tří-hvězdičkových mistrů kuchařů: Juan Amador („Amador“ v Langen), Christian Bau („Victor´s Gourmet Restaurant
Schloss Berg“ v Perl-Nenningu), Klaus Erfort („Gästehaus Erfort“ v Saarbrückenu), Claus-Peter
Lumpp („Restaurant Bareiss“ v Baiersbronnu), Dieter Müller („Restaurant Dieter Müller“ ve
Schlosshotel Lerbach v Bergisch Gladbach), Helmut Thieltges („Waldhotel Sonnora“ v Dreisu
u Wittlichu), Heinz Winkler („Residenz Heinz Winkler“ v Aschau), Joachim Wissler („Restaurant
Vendôme“ v Grandhotelu Schloss Bensberg v Bergisch Gladbach), Harald Wohlfahrt
(„Schwarzwaldstube“ v Hotelu Traube v Baiersbronnu„). V následujících vydáních našich Tipů
na cesty vám tyto špičkové kuchaře postupně představíme.

Claus-Peter Lumpp
Restaurce Bareiss v Baiersbronnu
Životopis Clause-Petera Lumppa se čte jako Who is who mezi vybranými evropskými gourmety: Po ukončení vzdělání a vojenské službě v roce 1987 začal tehdy v nejlepší restauraci
v Německu – v Tantris v Mnichově pod vedením tří-hvězdičkového kuchaře Heinze Winklera.
Další jeho zastávkou byl opět Mnichov v roce 1988, pověstmi opředená restaurace Aubergine
vedená Gerhardem Witzigmannem. Po několika zahraničních pobytech se vrátil konečně do
své vlasti v roce 1991, k Johannu Laferovi do Guldentalu do restaurace Val d´Or. Od roku 1992
zůstává věrný restauraci Bareiss v BaiersInformace
bronnu. V roce 2002 ho vyznamenal časopis Feinschmecker oceněním „Kuchař roku“.
A co jí nejraději on sám? Na to zná ClausPeter Lumpp jen jedinou odpověď: švábskou kuchyni své babičky, která mu dala cíl
stát se kuchařem.

Hotel Bareiss
Gärtenbühlweg 14
72270 Baiersbronn-Mitteltal
Tel. +49/(0)7442/470
Fax +49/(0)7442/47320
e-mail: info@bareiss.com
www.bareiss.com

Dieter Müller
Restaurace Dieter Müller v Bergisch Gladbachu
Umíte si představit, co by tvořilo hezčí rámec pro excelentní kuchařské umění než starý zámek,
čerstvě zrenovovaný a přestavěný na hotel, uprostřed 28 hektarů velkého parku se starým
stromovím a rybníkem? Schlosshotel Lerbach v Bergisch Gladbachu tvoří skvělou kombinaci
se tří-hvězdičkovou restaurací Dietera Müllera. Hosté najdou 30 pokrmů v jídelním lístku, dále si mohou vybírat ze dvou denních menu – „menším“ ze tří chodů a „větším“ ze šesti chodů. Ale největším hitem je a zůstává „Amuse bouche Menü“, vynález hvězdičkového kuchaře: v pěti chodech se servíruje 19 malých pokrmů. Kulinářská cesta kolem světa, která je
s oblibou vyhledávaná. Obzvláště pyšný je Dieter Müller na (podle vlastních průzkumů) největší výběr sýrů na světě. Zábavou samo o sobě je shromáždit nepřeberné množství těch nejrozmanitějších německých mléčných proInformace:
duktů a blíže s nimi obeznámit gourmety.
A v neposlední řadě: v každodenním konGourmetrestaurant „Dieter Müller“
im Schlosshotel Lerbach
taktu s hosty nevidí špičkový kuchař žádné
Lerbacher Weg
zdvořilé poklonkování, ale životně důležitou
51465 Bergisch Gladbach
zpětnou vazbu, díky které může být den ode
Tel. +49/(0)2202/2040
dne lepší. Při tom všem mu pomáhají jeho
Fax +49/(0)2202/204940
team a manželka, která se jako hostitelka
e-mail: info@schlosshotel-lerbach.com
stará o interiéry a přijímání hostů.
www.schlosshotel-lerbach.com
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Mosela:
Nejstarší vinařská
oblast v Německu
Vinařská oblast v okolí řeky Mosely je nejstarší v Německu. Již starým Římanům
bylo jasné, že velmi úrodná půda
Rýnských Schiefských hor (Rheinisches
Schiefergebirge) má optimální geologické a klimatické předpoklady pro pěstování vinné révy. Tato oblast patří mezi nejteplejší klimatické zóny v Německu, teplé
počasí je zde až do pozdního podzimu
a také v zimě zde těžko zažijete mráz.
Roční průměrná teplota se pohybuje
okolo deseti stupňů Celsia. Se svými
9000 hektary úrodné půdy a 5000 vinicemi je Mosela pátou největší vinařskou
oblastí v Německu a největší souvislou
oblastí pro pěstování ryzlinku na světě.
Strmé vinice s optimálním slunečním zářením a na minerály bohatou břidlicovou
půdou tvoří ideální předpoklady pro
světově proslulou odrůdu vinné révy ryzlink. Pod názvem „určité vinařské oblasti“ na Mosele se mohou prodávat jen jakostní vína. Stolní vína nesmějí být
označena názvem této oblasti. Třetina
vín z oblasti Mosel-Saar-Ruwer je určena
pro vývoz. Nejdůležitějšími exportními
zeměmi jsou Velká Británie, USA,
Japonsko, Nizozemí a Skandinávie. Ve vinařstvích a vinotékách tohoto regionu
mohou turisté a cestovatelé degustovat
a nakoupit moselská vína po celý rok.
Vedle ryzlinku se nabízí nejčastěji odrůdy
elbling, rivaner, bílé a šedé burgundské,
auxerrois a chardonnay. Vůně jablka, hrušky, broskve, meruňky a citrusů, bylinek
a květin jsou pro ryzlink typické.
Cyklostezky, projížďky lodí nebo turistika
nabízejí pestrou paletu atraktivních výletů. Společnost Mosel-Saar-Ruwer Wein
nabízí také spoustu nejrůznějších seminářů o víně.
Informace:
Mosel-Saar-Ruwer Wein e.V.
Gartenfeldstraße 12 a, 54295 Trier
Tel. +49/(0)651/710280, Fax 45443
e-mail: info@msr-wein.de
www.msr-wein.de
Mezinárodní festival vína a gourmetů 2008
(Wein&Gourmet Festival International 2008)
se koná od 28.03. do 28.04.
www.wein-gourmetfestival.com.
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Pestrost masopustu v Německu
Průvody na Růžové pondělí v Porýní
Kdo by se chtěl pobavit v Düsseldorfu, může vybírat z nejrůznějších paušálů. Jeden nocleh
včetně snídaně, bláznivé překvapení a düseldorfský informační balíček (Düsseldorf InfoPaket) stojí od 44 euro za osobu ve dvoulůžkovém pokoji. Navíc si můžete zamluvit místo
na tribuně při průvodu na Růžové pondělí. Dospělí pak zaplatí 65 euro, mládež od 12 do 16
let 33,33 euro a mladší děti v doprovodu dospělých mají vstup zdarma.
www.duesseldorf-tourismus.de, Tel. + 49/(0)211/17202854
Kdo by se chtěl v Kolíně zúčastnit jednoho z mnoha zasedání, navštívit karnevalový ples nebo by chtěl zažít pouliční karneval, bude s balíčkem Kölle-Alaaf-Paket dobře vyzbrojen.
Vedle noclehu se snídaní a kolínskou WelcomeCard na 24 hodin obsahuje také překvapení, bláznivý dárek a karnevalové tričko. Cena se odvíjí od kategorie hotelu od 91,50 euro za
osobu ve dvoulůžkovém pokoji, prodloužení pobytu je možné. Zájemci se mohou informovat o prohlídce Kölle Alaaf. Ve dnech 13., 20. a 27. ledna 2008 začínají vždy ve 12.00 hod.
Vstupné stojí 12 euro. www.koelntourismus.de, Tel. +49/(0)221/22130400
V Severním Porýní-Vestfálsku patří k tradičním karnevalovým postavám vedle princů
a panen také rytíři. V Cáchách je Cášským karnevalovým spolkem každoročně vyznamenán
jeden činitel veřejného života řádem „Proti zvířecí vážnosti“.
www.aachen-tourist.de, Tel. +49/(0)241/1802943
V Eifelu se karnevalu účastní strašidla. Na masopustní sobotu se ve městě Blankenheim
an der Ahr dá tradiční průvod duchů do pohybu. Při bengálském ohni a záři pochodní se
zúčastněte v únoru 2008 oslav v historickém městečku.
www.blankenheim-ahr.de, Tel. +49/(0)2449/87222
Světově proslulý je masopustní průvod také v Mohuči. Podle hesla „Fassenacht im
Sauseschritt – kommt nach Mainz, macht alle mit“ (Karneval se vkrádá do Mohuče, přidejte se k nám) všichni propadnou veselí. Motto letošní kampaně nemohlo být trefnější. Vozy
s politickými motivy, masky, hudební kapely, vlajkonoši a garda promění mohučské centrum města v moře pestrých barev.
www.mainzer-fastnacht.de, Tel. +49/(0)6131/286210

V bonnské čtvrti Beuel se od roku 1924
poslední čtvrtek před masopustem slaví
tradičně jako „Altweiberfastnacht“. Tento zvyk se vztahuje k beuelským pradlenám, které jednoho dne dobyly radnici
a na té si prosadily účast na karnevalu,
která do té doby byla povolena pouze
mužům. Dodnes dobývají beulské pradlenky-princezny se svým dámským
výborem beulskou radnici a symbolicky
přebírají moc. Ve spoustě dalších městech a obcích v Severním Porýní-Vestfálsku se stalo symbolické přebírání
moci ženami v masopustní čtvrtek oblíbeným zvykem. Viditelným znakem toho je stříhání kravat, za což je pak postižený muž odměněn polibkem. Tento den
je neoficiálním svátkem a ve většině
podniků se od poledne nepracuje. Oslavy
začínají v 11.11 hod. Oproti Růžovému
pondělí se průvody nekonají, ale blázni
a maškary v kostýmech slaví v hospodách a na ulici. Díky velmi časnému termínu Velikonoc v roce 2008 připadly
oslavy Altweiberfastnacht již na leden
(31.01.2008).
Další informace na www.kamelle.de.

Karnevalové muzeum
v Sigmaringen

Alemanský masopust
V jihozápadním Německu se na začátku 20. století vytvořila zvláštní forma karnevalových
oslav, tzv. švábsko-alemanský masopust. Probíhá jinak než rýnský karneval. Typické je zahalování se a zakuklování jako larvy a ještě se při tom „remcá“. Většinou se jedná o masky ze dřeva. Všichni kdo jsou převlečeni do kostýmů tvoří vždy nějakou skupinu, která je podobně oblečená, a tyto maškary se nazývají „Hästräger“. Na rozdíl od rýnského karnevalu se tyto masky
každoročně opakují a někdy se dokonce dědí. Repertoár figurek ve švábsko-alemanském masopustu je postupem času velmi pestrý.
Informace
Patří k nim čarodějnice, čerti, blázni, podivíni, honáci a maškary v nejrůznějších kostýGeschäftsstelle der VSAN
Postfach 1416
mech a každý z nich má speciální význam.
78068 Bad Dürrheim
Spolek zvaný Vereinigung SchwäbischTel. +49/(0)7726/977601
Alemannischer Narrenzünfte (VSAN) vydáFax +49/(0)7726/977602
vá kalendář se všemi datumy akcí.
e-mail: buero@narrenschopf.de
www.schwaeb-aleman-fasnacht.de
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Tradice
Masopust zvaný
„Altweiberfastnacht“

Karnevalové muzeum „Narrenburg“
(Hrad bláznů) prezentuje v Sigmaringen
na více než 400 m2 výstavní plochy masopustní zvyky. najdete zde důležité rekvizity bláznů, krásné, šílené a vzácné
masky a líčidla, benátskou dámu v nejjemnější róbě, Tyroláka tzv. „Nassereither Schellerlauf“ a pomalovaného bílého blázna z Rottweilu. Umělecky
nejzajímavější díla najdete pak pod dřevěnými maskami.
www.narrenburg.eu

únor 2008 strana 4

traveltipps

Léto 2008: 850 let Mnichova
V létě 2008 slaví město Mnichov kulatiny: 850 let. Pod heslem „Stavíme mosty“ se budou konat nejrůznější oslavy a akce. Program potrvá od května do září 2008 a nabízí lákavé a prestižní
večery a divoké párty, vysokou kulturu i lidové umění, hudbu, divadlo, hry, bavorské
i mezinárodní. Oficiální zahájení oslav je 13. června 2008 slavnostní akcí ve Filharmonii. Mnoho
nejrůznějších občanských spolků podalo do konce roku 2007 své návrhy projektů k narozeninovým oslavám města a mohou doufat, že bude městem podpořen právě jejich projekt.

Městské slavnosti
Kolem 14. června, dne založení města, se stejně jako každý rok budou v centru Mnichova konat
pestré městské oslavy (Bürgerfest). Divadelní program sjednotí bavorské tradice s mezinárodními vlivy z celého světa.

Náměstí sv. Jakuba – Sousedi staví mosty
V rámci kulturních a slavnostních týdnů na Náměstí sv. Jakuba, které se konají ve dnech 5. a 6.
června, otevřou při oslavách 850. výročí poprvé všichni sousedi na nově vybudovaném náměstí St.-Jakobs-Platz v srdci Mnichova své dveře. Mottem je „Sousedé staví mosty“. Uslyšíte zde
hudbu od klasiky až po Klezmera, s tancem a pouličním divadlem. Nová velká výstava „Typisch
München!“ v Mnichovském městském muzeu představuje historii města z velmi neobvyklého
pohledu. Prohlídky klášterního kostela a synagogy podporují setkávání. Tradiční umělečtí řemeslníci jsou k vidění při práci. Světelné instalace ve vlahé letní noci a bohatá kulinářská nabídka
lákají k požitkům.

Slavnosti na náměstí – Altstadtringfest
Altstadtringfest, který se koná ve dnech 19. a 20. července 2008, je největší akcí s divadlem, hudbou, tancem, hrami a sportem, uměním a vědami. Poprvé bude Altstadtring uzavřený pro automobilovou dopravu a neprůjezdný. Díky tomu byla vymyšlena nová podoba průvodu: diváci
se pohybují jednotlivými scénami, odkrývají dějiny, přítomnost i minulost svého města. Náměstí
Odeonsplatz se stane kulisou fulminantní městské revue. Na náměstí Karl-Scharnagl-Ring se
budou konat sportovní akce, při kterých se děti i rodiče vydají na hravou cestu časem. U brány
Isartor a v údolí budou inscenované obrázky z mnichovských sedláckých trhů, jeviště malého
umění a pivní zahrádky. U Sendlinské brány vystoupí mezinárodní kapely naživo, DJové, hudební stroje a postavy robotů. Na náměstí Maximiliansplatz se uskuteční urbánní mix stylů hudby, divadla a performancí na ulici. Historický projekt „Mosty k demokracii“ představí v okolí náměstí oběti národního socialismu a vývoj Mnichova od fašismu k demokracii. Na náměstí
Wittelsbacherplatz se bude prezentovat současná umělecká scéna Mnichova.

Mnichov slaví dny mostů – Slavnosti Isarského mostu
(Isarbrückenfest)
Od 1. do 3. srpna 2008 se v Mnichově konají romantické oslavy Isarského mostu –
Isarbrückenfest: Hudba na mostech, hra světel na vodě, divadlo mezi platany podél řeky, projekce, instalace, se kterou si hraje vítr, tunel časem se spoustou překvapení, jídlo a pití, ostrůvky
k procházkám a odpočinku a jeviště se show a koncerty. Slavnosti se budou odehrávat na prostranství mezi mostem Corneliusbrücke, podél řeky Isar až k mostu Maximiliansbrücke.
U příležitosti oslav bude vydána kniha k historii mnichovských mostů.

Světelná instalace pro Mnichovské městské muzeum
K 850.narozeninám města vytvoří mnichovský umělec pracující se světlem Günter E. Weiß stálou světelnou instalaci pro Mnichovské městské muzeum a dočasné rozšíření této instalace zamíří na celé Náměstí sv. Jakuba. Části historické zbrojnice a vojenské budovy Mnichovského
městského muzea budou ponořeny do neobvyklých světel.

www.nemecko.travel.cz

Akce v mnichovských
muzeích
Židovské muzeum (Jüdisches Museum)
V 850 letech historie města Mnichova
byli židé 400 let vyloučeni z veřejného života. Židovské muzeum si vzalo toto téma jako motto celoroční výstavy: „Město
bez židů“ (Stadt ohne Juden).
Mnichovská secese
Muzeum Villa Stuck otvírá 5. června
2008 výstavní projekt „Münchner Secession“ (Mnichovská secese). Se založením tohoto mezinárodně zaměřeného
uměleckého sdružení v roce 1892 se stal
Mnichov východiskem secesionismu,
který byl namířen proti zúženým a konzervativním uměleckých sdruženým 19.
století. Celé umělecké dílo Villa Stuck
tvoří ideální rámec tohoto projektu.

Městská galerie v domě Lenbachhaus
Od 21. června do konce září 2008 představí Městská galerie v domě Lenbachhaus a Kunstbau v Mnichově v rámci výstavy FAVORITEN celou řadu nápaditých,
jedinečných a silně uměleckých pozic
ambiciózní mladé umělecké scény, která
se v Mnichově vyvinula v posledních letech.

Nové uspořádání Muzea
Valentin-Karlstadt
Když někdo slaví narozeniny, dostane samozřejmě dárky. Město Mnichov se
může těšit z velmi velkolepých dárků:
zřízení sociálních nadací nebo renovace
zvonkohry a Muzea Valentin-Karlstadt.
Mnichov slaví a pomáhá.

Informace:
Tourismusamt München
Sendlinger Str. 1
80331 München
Tel. +49/(0)89/23396500
Fax +49/(0)89/23330233
e-mail: tourismus@muenchen.de
www.muenchen-tourist.de
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Aktuality & Akce
Ráj vodních sportů v Baltském moři

Hamburg – úsporný tip

Při dlouhých zimních večerech stoupá touha po slunečných letních dnech u moře. Proč si tedy již nyní a zdarma neobjednat novou brožuru „Wasserparadies Ostsee“ (Ráj vodních sportů v Baltském moři) a nesnít o nadcházejících dnech plných pádlovaní, plachtění nebo okružních cestách? 1.943 km dlouhé pobřeží máte k dispozici k tomu, abyste objevovali přímořskou
část Meklenburska-Předních Pomořan. Pěr regionů s vodními sporty, tipy na výlety a památky
jsou zde podrobně představené. Brožura naInformace:
vrhuje túry, které trvají dva dny nebo dvě
Tourismusverband
hodiny. Mapy jednotlivých oblastí, ve kteMecklenburg-Vorpommern e. V.
rých jsou zaznamenány servisní služby
Platz der Freundschaft 1
a informace o infrastruktuře, usnadňují ori18059 Rostock
entaci. Pro kanoisty nabízíme např. výlet
Tel. +49/(0)1805000223
„Z Barhöftu k Hiddensee“ – prvotřídní prožie-mail: info@auf-nach-mv.de
tek přírody.
www.auf-nach-mv.de

Hamburg Tourismus GmbH (HHT) nabízí návštěvníkům vyšší rabaty a nové nabídky s kartou Hamburg CARD 2008.
Kolem 110 partnerů, z toho 16 z oblasti
shopping, 12 nových restaurací a centrální parkovací dům, už přislíbilo výhody. Mnoho zařízení pro volný čas
a pamětihodností patří mezi tyto partnery a veřejné dopravní prostředky můžete
s Hamburg CARD 2008 využívat dokonce zdarma. Tuto záruku příjemné stráveného času získáte už od 8 euro za osobu.
Informace:

Zimní nabídky wellnessu v Duryňsku
V Duryňsku se zima ukazuje ve svých nejkrásnějších barvách. Pro všechny, kteří hledají odpočinek, únik před deštivým počasím a především by si rádi pár dní zalenošili, připravil Thüringen
Tourismus GmbH osm různých Wellness & Beauty-balíčků v nejrůznějších hotelech
a regionech. Ceny nabídek se pohybují od 145 euro do 258 euro a od dvou do pěti noclehů
a zahrnují wellnessový balíček. Široká paleta „rozmazlovacích“ programů nezahrnuje pouze
klasické masáže, kosmetickou péči o obličej a návštěvu vřídel, ale také romantické večeře při
svíčkách, čerstvé ovoce na pokoji a nabídky
Informace:
fitnessu. A kdo by měl chuť ještě na další aktivity, může si udělat výlet do vysočin
Duryňského lesa, kde se dá provozovat od
běžkování, přes sáňkování až po zimní turistiku a vůbec vše, co souvisí se zimními radovánkami. Obzvláště za vidění stojí závody
psích spřežení v Masserbergu a Oberhofu.

Do 13. dubna 2008
„Fantazie a řemesla“ – Cennino Cennini
a tradice toskánského malířství od Giotta
po Lorenzo Monaco je k vidění v obrazárně
Státních muzeí v Berlíně.
Informace:
Tel. +49/(0)30/2663666
www.smb.museum.de

Od 15. února do 18. května 2008
„Félix Vallotton. Idyla nad propastí“: Výstava v Hamburské síni umění se 70 obrazy
a 40 kresbami.
Informace:
Tel. +49/(0)40/428131204
www.hamburger-kunsthalle.de

www.nemecko.travel.cz

Tourist Information Thüringen
Willy-Brandt-Platz 1
99084 Erfurt
Tel. +49/(0)361/37 420
Fax +49/(0)361/37 42 388
e-mail: service@thueringen-tourismus.de
www.thueringen-tourismus.de

Do 30. března 2008
Cesta Mondriana od počátků k pozdnímu
dílu je prezentována v rámci výstavy v Muzeu Ludvíka (Museum Ludwig) v Kolíně.
Informace:
Tel. +49/(0)221/22126165
www.museum-ludwig.de

Od 23. února do 8. června 2008
Mimořádná výstava „Popartportraits“
(Portréty pop artu) ve Státní galerii ve
Stuttgartu představuje spolupráci s National Portrait Gallery v Londýně. Obrazy
od Elvise, přes Marylin, až po Beatles
a spoustu dalších ikon pop artu.
Informace:
Tel. +49/(0)711/470400
www.staatsgalerie.de

Tel. +49/(0)40/30051111
www.hamburg-tourismus.de
e-mail: info@hamburg-tourismus.de

Zimní tip:
Pro rodiny s dětmi, které si chtějí udělat dovolenou u Baltského moře, nabízí Turistická
centrála v Rostocku a Warnemünde pirátské
jízdy a dobrodružné výlety na pláži s pochodněmi.
Informace:
Tel. +49/(0)381/2222

Do 3. února 2008
Výstava „Der offene Brief“ (Otevřený dopis) v Muzeu komunikace ve Frankfurtu
prezentuje 70 příkladů bojovných dopisů
od Luthera po Grasse. Těžištěm výstavy je
německý otevřený dopis 20. stol.
Informace:
Tel. +49/(0)69/60600
www.museumsstiftung.de

Do 17. února 2008
„Parmigianino a jeho kruh“: Italské tisky ze
16. stol. ve Staré obrazárně v Mnichově
(Alte Pinakothek München).
Informace:
Tel. +49/(0)89/23805216
www.alte-pinakothek.de
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