Dříve budova a pozemky venkovské
školy. Dnes sídlo Spolku Ametyst
a domov dvou rodin s dětmi. Objekt také
využívá alternativní školka Holubník.
Výuka v okolní přírodě a útulných třídách,
akce pro veřejnost a rodiče s dětmi.
Zní to jako zaklínadlo – environmentální
vzdělávání, výchova a osvěta.
2. ARTDIALOG / ARTMILL CENTER
FOR SUSTAINABLE CREATIVITY
Miřenice 36, Horaždovice
artmill.eu
art–dialogue.org
Umění + environment.
3. ATELIÉR SÍŇ
Židovský hřbitov, Telč
ateliersin.tumblr.com
Ateliér Síň působí v bývalé obřadní
místnosti židovského hřbitova v Telči.
Spolek Oblast, který za projektem stojí,
organizuje rezidenční pobyty umělců,
výstavy se zaměřením na krajinu
a kulturní akce v Telči a okolí. V letošním
roce budou výstavy probíhat v termínu
od 29. 6. do 30. 8.
4. BAODÍLNA, ATELIÉR, DÍLNY,
GALERIE / KAFEKNIHY JEDNOTA
Pražská 157–8, Tábor
facebook.com/baodilna
Baodílna: ateliér, grafická dílna, galerie,
sousedská univerzita, pravidelné výtvarky
pro děti i dospělé pod vedením autorů
z Baobabu, rezidenční pobyty pro
ilustrátory, festivaly Tabook a Mirákl...
Knihy z nakladatelství si můžete koupit
ve spřízněné Jednotě a Pražské ulici.
5. ÚTERSKÝ SPOLEK BART
Úterý 25, 330 40
bart.utery.eu
Roku 2015 jsme se rozhodli zakoupit
zchátralý památkově chráněný dům
č. p. 69 na úterském náměstí, zvaný
Dům Na Růžku nebo také Turbovna.
Pustili jsme se do prací na jeho záchraně
a máme sen: vybudovat tu komunitní
dům s kavárnou, historickou expozicí
a infocentrem.
6. BEZOBAV
Dyjice 8, Telč
bezobavdyjice.cz
Bezobav je o setkávání. Setkávání
v krajině lesů, luk, rozsíček a typických
bezů, v místě s nezaměnitelným
geniem loci. My v Bezobavu se snažíme
propojovat cesty lidí, jež tady žijí, žili
nebo sem přicházejí. Jako nástroj nám
slouží hudba.
7. BOHEMIAE ROSA
bohemiaerosa.org
Miloš Šejn a Frank van de Ven
spolupracují na pololetních
interdisciplinárních „body-site-exploration“ projektech v různých
národních přírodních rezervacích
a kulturních památkách v České
republice.
Bohemiae Rosa (27. 8. – září)
Mezinárodní interdisciplinární open-air
workshop pro umělce a tanečníky.
Zkoumání vztahu mezi tělem, uměním
a krajinou v Českém ráji.

8. BUBEC, UMĚLECKÉ STUDIO
Tělovýchovná 748, Praha 5,
Řeporyje
bubec.cz
Umělecké studio Bubec je nejenom
sochařský ateliér, ale i kulturní centrum,
které slouží jako prostor pro rezidenční
pobyty umělců, výstavy, dílny pro děti,
ale i jako umělecká výrobna. Nedílnou
součástí studia je zahrada Bubec
s rozhlednou, kde kromě zeleniny
pěstujeme kulturu, umění a dobré
sousedské vztahy!
Men are becoming extinct / Muži hynou
(11. 5.–10. 6., vernisáž 11. 5. v 15 h)
Výstava ateliéru Jiřího Davida na UMPRUM,
kurátor: Martin Dostál, spolupráce: Milan Salák.
Festival m3 / umění v prostoru (29. 5.–30. 9.,
Veřejný prostor Prahy 9 a Prahy 8)
Třetí ročník přehlídky umění ve veřejném
prostoru s podtitulem BIOTOP pod vedením
kurátorské dvojice Libor Novotný a Tomáš
Knoflíček v okolí říčky Rokytky.
Art Safari 34 – Muži (15.–16. 6.)
Festival současného umění. Bohatý
doprovodný program – hudba, divadlo,
workshopy.
Marek Hyksa – obrazy (20. 6.–30. 8.)
Výstava obrazů Marka Hyksy.
Koncert Collegia 1704 (20. 6. ve 20 h)
Pick‘n‘Mix (21. 9.)
Společná výstava rezidentů studia Bubec
Konference „V prostoru“ (26. 9., Institut
plánování a rozvoje hlavního města Prahy)
Přednášky s mezinárodní účastí na téma
propojení veřejného prostoru a umění.

9. DOKRAJIN
Loučná 89, Loučná pod Klínovcem
43191
konigsmuhle.cz
Sdružení DoKrajin se zabývá uměleckou
tvorbou, vzděláváním, výzkumy a vydavatelstvím na poli znovunalézání domovů
v zapomenutých koutech vlasti.
Land Art setkání Königsmühle 2019
(23.– 25. 8., Zaniklá obec Königsmühle,
Háj u Loučné pod Klínovcem)
Zveme vás již poosmé na Landart setkání
do zaniklé obce Königsmühle v Krušných
horách. Festival je kompilací uměleckých
vystoupení básníků, hudebníků, divadelníků
a landartových umělců, doplněný o aktivity, na
nichž participují návštěvníci festivalu – jako
jsou workshopy v přírodě – stonebalancing,
básnické procházky v okolí Königsmühle,
diskuse o životě v pohraničí dříve a dnes,
dvojjazyčná interaktivní divadelní představení,
promítání filmů o Krušných horách.
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10. DOMASLAV
fara u Domaslav
domaslav.cz
Spolek Domaslav byl založen kolegiem
správců fary v Domaslavi. V současné
době má ve výpůjčce faru a kostel
sv. Jakuba Většího, které opravuje.
Pořádá víkendové akce a dílny. Faru také
zapůjčuje k pobytům dalších skupin nebo
organizací.
11. EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA
Pracoviště Brno: ZO ČSOP Veronica,
Panská 9
Pracoviště Hostětín: Centrum Veronica
Hostětín, Hostětín 86, Bojkovice
veronica.cz
Ekologický institut Veronica je profesionální pracoviště základní organizace Českého svazu ochránců přírody
Veronica. Svou expertní a vzdělávací
činností poskytuje interpretaci odborných
environmentálních témat.
Akce v Centrum Veronica Hostětín:
Konference Venkovská krajina (20.–21. 5.)
Zahradní slavnost 2019 (15. 6., 13–17 h)
Velká oslava přírodního zahradničení. Exkurze,
poradenství, ochutnávky, aktivity pro děti.
Letní škola soběstačnosti, udržitelnosti
a klimatu 2019 (23.–28. 8.)
Uvažujete o nějaké formě soběstačnosti?
Chcete se podívat na problematiku změny
klimatu v nejširších souvislostech? Přijeďte si
vypracovat vlastní strategii soběstačnosti.
Jablečná slavnost 2019 (29. 9. 11–17 h)

12. FARMSTUDIO
Vysoká 26, 277 24
farmstudio.cz
Nezávislé kulturní centrum Farmstudio
sídlí v unikátních prostorách bývalého
statku z počátku 19. stol. v obci Vysoká
na Kokořínsku. Kromě vlastních aktivit
a výstavního programu poskytuje své
prostory pro rezidenční pobyty, plenéry,
sympozia, kurzy, dílny a festivaly zájemcům z oblasti současného umění a živé
kultury obecně.
Výstava – Hudba – Film – Performance – Oheň
(15. 6.) Vernisáž výstavy rezidenčních umělců
a doprovodný program.
Tvůrčí dílna Jindřicha Štreita (3.–7. 7.)
Fotografická dílna s jedním
z nejrespektovanějších českých fotografů.
Johan doktor Faust – Handa Gote, koncert –
Candát, filmové grotesky – Jan Nevole
(14. 9.) Rekonstrukce unikátního loutkového
představení z 19. stol. a doprovodný program.
Výstava – Hudba – Film – Performance – Oheň
(28. 9.) Vernisáž výstavy rezidenčních
umělců a doprovodný program ve spojení se
Svatováclavskou slavností.

13. SOUSEDSKÝ KLUB FERENC
FUTURISTA *
Vrážská 324, 252 28 Černošice
futureferenc.cz
Klub byl založen z iniciativy několika přátel, kteří měli chuť v Černošicích vytvořit
prostor pro setkávání s uměním, v němž
se prolínají témata lokální komunity
a hlavního města. Celoroční program
představuje výběrové umělce, hostující
projekty a zároveň staví na vzdělávacích
a komunitních sousedských aktivitách.
14. FESTIVAL VENKOVSKÝCH ZAHRAD
24. 8., 9–23 h
Chalupa pod lípou, Krásné 35, Sněžné
592 03
cutt.ly/2tiiP0
chalupapodlipou.net
Celodenní akce s programem, kde se
potkáte se zahradníky, zahradnicemi,
zahradními architekty a s mnoha dalšími
zajímavými lidmi. Na večerním koncertě
vystoupí Anežka Binková a Jaroslav
Hutka.
15. GALERIE DŮM
Broumovský klášter, Klášterní 1
galeriedum.cz
Galerie Dům těží z možnosti prezentace
současného umění v historicky cenném
a atraktivním prostředí barokního kláštera.
Pořádá výstavy v domku zahradníka
uprostřed klášterní zahrady, kterou
zkrášlují také sochařská díla současného
autora v rámci výstavního projektu sochy
v zahradě.
Klášterní zahrada 2019
Jakub Goll a Jiří Kobr (Jakub Goll 5. 5.–30. 9.,
Jiří Kobr 30. 6.–30. 9.)
Jan Merta – Morality
(5. 5.–23. 6., vernisáž 4. 5. od 16 h)
Jan Poupě
(17. 8.–30. 9., vernisáž 17. 8. od 16 h)

16. GALERIE NA SHLEDANOU
hřbitov Malsička, Volyně
galerienashledanou.blogspot.cz
Galerie sídlí v prázdné smuteční síni
z konce 80. let. Galerie chce svým
programem říci, že bez smrti není života
a smrtí hodně věcí naopak začíná.
17. GALERIE SAM83
Česká Bříza 83, 330 11 Třemošná
sam83.cz/galerie
Galerie sam83 byla otevřena v roce 2006
se záměrem vytvořit zázemí a prostor pro
volné myšlenkové pole. Součástí je místo
pro rezidenční pobyty. Galerie je samofinancována, její hospodaření je podřízeno
principům ekosociální ekonomiky.
Balticum, mare nostrum (7. 9.–4. 10.)
Marek Domanski, Tomasz Ferenc,
Maciej Rawluk – fotodokumentace devíti
pobatlských států.
Isabela Grosseová, Jesper Alvaer
(19. 10.–15. 1. 2020)

18. GALERIE KRYSTAL
Dělnická 18, 736 01 Havířov
galeriekrystal.cz
Galerie se soustředí hlavně na podporu
fotografie a současného designu. Pořádá
výstavy, vzdělávací programy, besedy,
odborné přednášky, výtvarné dílny.

Petr Hrubeš – Kráska a spalovač (do 13. 6.)
Výstava dětských prací , které vznikly během
jednoho roku ve výtvarných dílnách Jany
Pawlasové (vernisáž 14. 6.)

19. GALERIE Z RUKY
Křížovice 3, Doubravník, 592 62
Nedvědice
galeriezruky.cz
Výstavní prostory v původní stodole.
Peter Roller (11. 5.)
obrazy, kresby, koncert: Indigo quartet
Rostislav Pospíšil (8. 6.)
obrazy, koncert: Blues z ruky, František Derfler
a Stolní bluesový orchestr
Odpoledne v Křížovicích (22. 6. 15 h)
Flamenco, Veronika Vítová, Petr a Santi Vítovi
Irena Křivánková (5. 7.)
obrazy, koncert: Matysovo kvarteto
Odpoledne v Křížovicích (20. 7. 16 h)
Jazzový koncert, Moravské jazzové duo:
Petr Kořínek, Milan Kašuba
Monika Vosyková (3. 8.)
sklo, obrazy, koncert: Moravské jazzové duo
Úvod do caputologie (7. 9. 15 h)
Křest knihy Jaroslava Maliny a vernisáž výstavy
děl autorů, kteří přispěli k jejímu vzniku
Poslední den (15. 9.)
Výstavy začínají vernisáží v 15 hodin.
Následuje koncert v 16 hodin.
Pohádky pro děti (začátek vždy v 17 h)

20. HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
Vinařice u Kladna
mayrau.omk.cz
Areál bývalého dolu je poslední zachovanou ukázkou dolování černého uhlí na
Kladensku. Nedílnou součástí programu
skanzenu jsou výstavy.
Věžové vodojemy (12. 5.–15. 9., vernisáž
11. 5. od 15 h). Fotografická výstava vodojemů
z Kladenska.

21. CHALOUPKY
chaloupky.cz
Chaloupky Kněžice – pobytové
ekocentrum, Kněžice 109, 675 21 Okříšky
Chaloupky Zašovice – mléčná farma,
Zašovice 13, 675 21 Zašovice
Chaloupky Velké Meziříčí – Ostrůvek,
Ostrůvek 288, 594 01 Velké Meziříčí
Chaloupky Baliny – areál pro zahradní
terapii, Baliny 1, 594 01 Velké Meziříčí
Chaloupky Horní Krupá – Krupská škola,
Horní Krupá 39, 580 01 Havlíčkův Brod
Chaloupky Krátká – Dům přírody Žďárských vrchů, Krátká 2, 592 03 Sněžné
Chaloupky Třebíč – Zahrada u řeky,
Brněnská 723, 674 01 Třebíč
Chaloupky Brtnice – ředitelství
a knihovny, Široká 378, 588 32 Brtnice
Posilujeme znalosti, dovednosti a postoje,
které vedou k respektu a ohleduplnosti
k přírodě, ekologicky odpovědnému
jednání a udržitelnému způsobu života.
Zabýváme se především environmentální
výchovou a vzděláváním.
Konference Zahradní pedagogika
(17.–18. 5., Baliny)
Botanický výlet (19. 5., 14–18 h, Horní Krupá)
Letní vazby ze zahradních a divokých rostlin
(22. 8., Zahrada u řeky v Třebíči)
Hurá z lavic (23.–25. 8., Chaloupky Kněžice)

22. CHAOS STŘÍTEŽ *
Střítež 68, Polička
facebook.com/KabinetChaos
Naše práce se pohybuje v širokém pásmu
od eko-farmaření, autorského nábytku
ze dřeva, výtvarného umění a fotografie,
nekomerční galerie, arteterapie, pracovní
terapie, umělecko-eko-sociologických
symposií, workshopů, alternativního
stavitelství až po rituály.
23. JANOVIČKY
Janovičky u Luže
facebook.com/janovicky
Účelem spolku je ochrana, propagace
a zpřístupnění kostela Zvěstování Panny
Marie a všestranné využití tohoto místa ke
kulturním událostem.
24. JINAKRAJINA
Katastr obcí Šarovy, Lhota, Salaš
a Bohuslavice u Zlína
jinakrajina.eu

On/Off #8 (29. 6.)
Letos se zase můžete těšit na kapely venku i na
zahradě, veganský jídlo, domácí pivo od Kryšota,
víc absintu než loni, klenby, louky, lesy a hvězdy.
Známe. Kapely budeme zvěřejňovat postupně,
bude blackmetal i country.

28. KRČKOVNA – VILA FIALA *
kopec Vinice, Blatná
krckovna.cz
Jihočeská iniciativa usiluje o záchranu bývalé výletní restaurace, kterou v roce 1906
postavil architekt Karel Fiala. Spolek chce
cenný objekt postupně opravit a vrátit mu
jeho původní funkci výletního a odpočinkového místa, které bude doplněno kulturním
programem. Na pozemku okolo domku má
vzniknout růžová zahrada, která má připomínat odkaz růžaře Jana Böhma.
29. KŘIČ FEST
Chříč 2, 331 43
kricfest.cz, propolis–os.cz
Sdružení Propolis je skupina přátel, která
postupně vznikla kolem dění a obnovy
pivovaru ve Chříči na pomezí severního
Plzeňska a Křivoklátska. Dnes v areálu
chříčského pivovaru pořádá na desítku
kulturních a tradičních akcí ročně.
Svatonepomucká pouť (18. 5.)
Tradiční pouť začíná mší v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Chříči. Po ní následuje procesí
se zpěvy od kostela ke světcově soše. Poutní
veselí pokračuje na zahradě a ve sladovně
místního pivovaru.
Křič Fest (24. 8.)
Jubilejní desátý ročník festivalu Křič Fest
otevře brány Pivovaru Chříč na severním
Plzeňsku. Multižánrový festival již tradičně
představí na desítku kapel převážně alternativní
hudební scény, několik divadelních inscenací,
to vše doplněno o rozsáhlý doprovodný
program včetně rozličných aktivit pro děti.
Kromě programu láká návštěvníky na festival
i atmosféra původně barokního pivovaru,
chutné pivo a místní Muzeum každodennosti.

30. KULTIVAR
Na Rybníčku 387/6, Liberec 3
kultivar.xyz
KultiVar je coworkingové centrum
věnované řemeslu, designu, kultuře
a sdílené kanceláři.
31. KULTURÁK ARCHA
Lubná 125, 56963 Lubná
facebook.com/kulturakarcha
O program Kulturáku ARCHA se stará
spolek Přezpolní. Bilancuje na pomezí
galerie a komunitního centra. Naši výstavní činnost obohacujeme o doprovodné
programy v podobě přednášek, koncertů
a edukačních programů.
Bučení – zvukový festival (10. 8.)
Dvojice, láska, spolupráce.

32. KU PROSPĚCHU *
Chomutov
kuprospechu.org
Rozhodli jsme se vrátit život na severozápad Čech, který se stále vzpamatovává
z následků dřívější ničivé industrializace.
Naše činnost směřuje ke kulturní a sociální regeneraci lokality.
33. LUHOVANÝ VINCENT
A. Slavíčka 267, Luhačovice
luhovanyvincent.cz
Luhovaný Vincent je spolek pořádající
stejnojmenný multižánrový festival
v prostředí lázeňského města Luhačovice
a kulturní platforma pro lázně 21. století.
Cílem festivalu je obohacení kulturního
života Luhačovic skrze svěží hudbu, film,
divadlo, literaturu a výtvarné umění.
Zaměřuje se na žánrové fúze a přesahy
uměleckých druhů a žánrů.
10. ročník multižánrového festivalu
Luhovaný Vincent (27.–30. 6.)
Hlavním zájmem pořadatelů jsou živá umění
a akce ve veřejném prostoru. Prostřednictvím
besed, přednášek a prezentací naplňuje
edukativní a osvětový záměr.

34. FESTIVAL MENTEATRÁL
Neratov, Bartošovice v Orlických
horách 84
2.–4. 8.
menteatral.cz

Jiná krajina realizuje dlouhodobý projekt
KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ
Festival Menteatrál je platforma pro
na katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš
a Bohuslavice u Zlína. Snaží se o navrácení setkání divadelních souborů a umělců,
kteří se dlouhodobě zabývají prací s lidmi
člověka do kulturní krajiny.
s mentálním znevýhodněním a jiných
specifických skupin. Divadlo, workshopy,
25. KAPLIČKA V ZÁLESÍ
diskuze, koncerty a naopakovatelná
Zálesí u Javorníka
atmosféra festivalu pořádaného již
kaplicka–zalesi.blogspot.cz
pošesté uprostřed Orlických hor.
Venkovská mini-galerie současného
umění v sakrálním prostoru malé Kapličky
35. MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE
sv. Urbana v Zálesí u Javorníka. Výstavy
PASTEVCŮ
se dotýkají náboženství a spirituality, a zápastviny nad řekou Dyje
roveň používají jazyk současného umění.
pastevci.cz
Poslední sakrální bod v krajině, který zůstal
Mezinárodní
konfederace pastevců byla
po původním obyvatelstvu. Kurátorsky
založena v roce 2011 na pastvinách jižní
o prostor pečuje Zdenka Morávková.
Moravy. Hlásí se k myšlence volného
Kapličku v Zálesí spravují dobrovolníci
pastevectví. Angažuje se v problematice
a členové spolku Světakraj.
průchodnosti krajiny i v estetických a eticTIMO – Přijdu hned (duben – červen)
kých aspektech vztahu mezi člověkem,
Jitka Sedláková – Vlk (červenec – říjen)
krajinou a zvířaty. Mezi hlavní aktivity patří
Lucie Kristýnková – Pastevec (říjen – listopad)
vydávání knih s pasteveckou tematikou,
Adventní dílo (prosinec)
pořádání výstav a aktivistické kampaně na
podporu světového míru.
26. KLUB KOREALISTICKÝCH AKTIVIT
Starý Pelhřimov
Kybernetický šábes (1. 5.–30. 6., s možností
facebook.com/klubkoaktivity
prodloužení do konce listopadu.)
Členem Klubu se může stát každý účastník
aktivity. Námět a dramaturgie aktivity v duchu Korealismu připravuje kdokoli z členů.
Plnění aktivit probíhá nejlépe ihned, celkem bez povšimnutí, v duchu věty: DŘÍVE,
NEŽ ZAČNEŠ MYSLET.
27. KRA – KRAVÍN RURAL ARTS
Hranice u Malče 6
kra.land
Kra se nachází na Vysočině pod Železnými
horami, v malé vesnici Hranice u Malče
a zaměřuje se na ekologické umění a kulturu. Pořádá rezidenční pobyty pro umělce.

Nepravidelné čtení poezie pro sluch stáda
a náhodných kolemjdoucích ve Veršovně
u březové větve na Kraví hoře u Znojma. Peter
Lamborn Wilson – Novalis – Roberto Bolaňo.

36. FESTIVAL MIŠMAŠ
Statek Ústsko, Luhačovická 384,
Bojkovice 687 71
21.–22. 6.
mismas.org
Festival probíhá na statku Ústsko nad obcí
Bojkovice, z něhož je krásný výhled na
okolí, zámek Nový Světlov a podhůří Bílých
Karpat. Koncerty probíhají v maštali a na
louce ve stanu, taneční stage vedle ruin

staré stodoly, poblíž vinný sklípek a jako
bar slouží upravený hospodářský dům.
začátek léta / kamarádi / muzika / oheň
/ vege / jídlo / mejdan / ulité kafé / vinný
sklep / louky / bassta fidli / masky /
rumový bar / akce bez plotu a sponzorů
37. NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ
KULTURY V KROMĚŘÍŽI
Generála Svobody 1192, Kroměříž
nczk.cz
Multioborové centrum pro oblast péče
o historické zahrady a parky v České
republice.
38. NELEŇ!
Slavičín
nelen.cz
Neleň! představuje příběhy osobností,
které inspirují svým úsilím, motivací
a nadšením. Smyslem je umožnit
vzájemné setkání vystupujících
a návštěvníků, a to prostřednictvím
přednášek, workshopů a diskuzí.
Program kulturně doplňuje vernisáž,
divadelní představení a koncerty.
39. NOVÁ PERLA
Kyjov u Krásné Lípy
facebook.com/cityperla
Nová perla se stěhuje z papírny ve
Vraném nad Vltavou do industriálního
objektu v Kyjově.
40. OKOLOJELES VOL. V
26.–27. 7.
Nárameč, areál Doubí (okres Třebíč)
Multižánrový festival nemainstreamové
hudby, jehož součástí jsou i doprovodné
aktivity zaměřené na ekologická a společenská témata.
41. OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZA
KRÁSNOU OSTRAVU *
Ostrava
krasnaostrava.cz
Spolek je intelektuální povahy, podporuje
kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi
(a učit se jí) a humor v otázkách související s Ostravou a profesními zájmy členů
spolku.
42. PILGRIM – POTULNÁ UNIVERZITA
PŘÍRODY
pilgrim–putovani.blogspot.cz
Cílem spolku PILGRIM je pěstování
celostních přístupů k osobnímu rozvoji,
vztahu ke krajině i k vytváření lidské
kultury.
Žít kosmický život. Kosmologie jako cesta
transformace (29. 7.–3. 8., Centrum tmavé
oblohy na Gruni v Moravskoslezských
Beskydech)
Seminář s americkým astronomem Stephanem
Martinem. Kontakt a přihlášení: Jiří Zemánek,
sarvanga@centrum.cz, 777 117 466.

43. PIVOVAR CHŘÍČ – PROPOLIS
Chříč 2, 331 43
propolis–os.cz
Sdružení Propolis je skupina přátel, která
postupně vznikla kolem dění a obnovy
pivovaru ve Chříči na pomezí severního
Plzeňska a Křivoklátska. Naším cílem
je vybudovat zde místo, kde se setkávají
lidé se zájmem o historii, umění, krajinu,
tradice a řemesla.
44. PIVOVAR LOBEČ
Lobeč 34, 277 36 Lobeč
lobec.cz
Parostrojní pivovar v Lobči u Mšena
je technickou památkou, s tradicí
zmiňovanou od roku 1586. Od jara 2015
opět vaří pivo! Prohlídky pivovaru
od března do listopadu.
Oldfield (19. 5. od 15 h)
Akusticky nevšední prostředí sladových půd
kulturní památky přivítá jedinečný hudební
projekt učitelů, absolventů a žáků ZUŠ Vrchlabí.
Ambiciózní hudební postupně rozšiřuje
repertoár, který je výhradně z autorské dílny
Mika Oldfielda.

45. POHÁDKOVÁ REZERVACE
Hořice na Šumavě
pohadkovarezervace.cz
Letní divadelní scéna pod širým nebe.
Představení jsou koncipována jako
pohyblivé přírodní divadlo. Diváci se
stávají součástí děje a ovlivňují jeho
průběh. Jubilejní 10. sezóna bude
zahájena 2. července.
46. POLOM – KOSTEL SV. KUNHUTY
Polom u Trhové Kamenice
polom.eu
Polom usiluje o záchranu ohroženého
kostela sv. Kunhuty v Polomu u Trhové
Kamenice.
47. POVALEČ
Valeč na Karlovarsku
1.–3. 8.
povalec.cz
Smyslem našeho festivalu je bavit lidi,
kulturně zpestřit život v jedné krásné
vesničce na Karlovarsku a zároveň
všechno dělat tak trochu jinak.
Povaleč má za cíl sbližovat lidi a dávat
prostor kvalitní kultuře.
48. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE
Na Statku, Řehlovice
kcrehlo.cz
Kulturní centrum Řehlovice je nezisková
organizace zaměřující se na kulturní
a přeshraniční česko-německé projekty.
Sídlí v nádherných kulisách bývalého poplužního dvora pánů z Bíle v Řehlovicích.
riesa efau on Tour „Kyselá Evropa“
(24. 4.–2. 6., Galerie Gotické dvojče,
Jezuitská 12/4, Litoměřice)
Výstava prací z uměleckého sympozia Proudění
– Strömungen, které proběhlo v říjnu 2018
v riesa efau v Drážďanech.

Kulturní brunch č. 26 (4. 5. 11–16 h)
Kulturní brunch se již několik let nese ve znamení
setkávání osob i neotřelých myšlenek.
Začínáme v 11 h! 13 h taneční workshop.
Setkání klientů diakonie a členů Českobratské
církve evangelické Litoměřice. (11. 5.)
Letnice (8.–9. 6.)
Oslavte s námi dvacet let existence Kulturního
centra Řehlovice. Výstavy, workshopy a koncerty.
20. Sympozium Proudění – Strömungen
(28. 6.–7. 7.)
Jeden z nejúspěšnějších projektů kulturního
centra bude letos ZÁŘIT! Vernisáž 6. 7. Ve 13 h.
Tradiční přátelské fotbalové utkání se koná
7. 7. v 11 h.
Sochařské sympozium Lavy (22. 7.– 4. 8.)
Sympozium má charakter otevřených
sochařských dílen. Vernisáž 3. 8. v 15 h.
KulturDača (28. 10.–22. 11., Galerie Runde
Ecke, Adlergasse 12/Ecke, Wachsbleichstraße,
Drážďany)
Výstava v drážďanské galerii Runde Ecke
představí ta nejlepší umělecká díla, která
v kulturním centru vznikla v uplynulých dvaceti
letech. Vernisáž 25. 10. v 19.30 h.
Kulturní brunch č. 27 (5. 10. , 11–16 h)

49. SEMENEC – PŘÍRODOVĚDNÉ
MUZEUM SEMENEC
Na Semenci, Týn nad Vltavou
muzeumsemenec.cz
Přírodovědné muzeum Semenec je
parkově upravený areál, který spojuje
zábavu i poznání přírody. Jedinečné
přírodovědné sbírky, herní prvky a aktivity
i naučné panely na jednom místě. Vstup
pro veřejnost, programy pro školy,
exkurze a akce.
Na Semenec za řemesly (1. 5.)
Celodenní prvomájová slavnost s řemeslným
jarmarkem, hudbou a divadlem, tvořivé
aktivity pro děti i dospělé.
Víkend otevřených zahrad (8.–9. 6.)
Víkendový oživený program v muzeu,
komentované prohlídky pro děti i dospělé,
koncert skupiny Zrní s doprovodným
programem pro rodiny.
Moštování na Semenci (5.–6. 10.)
Komunitní moštování ovoce s doprovodným
zábavným programem.

50. SLUŇÁKOV DŮM PŘÍRODY
LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
Skrbeňská 669/70, Horka nad Moravou
slunakov.cz
Sluňákov nabízí prožitky a poznání,
které rozvíjejí uctivý vztah člověka
k přírodě i k sobě samému v moderním
nízkoenergetickém domu na okraji
Chráněné krajinné oblasti Litovelské
Pomoraví v Horce nad Moravou. Dům
obklopuje unikátní přírodní umělecká
galerie Dům přírody Litovelského
Pomoraví.
51. SOULKOSTEL
Vernéřovice 239, 549 82
soulkostel.cz
Zrestaurovaný kostel ukrytý v zapadlém
koutě Česka. Jeho ruinu před několika lety
objevili Hans a Marjolijn. Po rekonstrukci
se v kostele dějí kulturní a vzdělávací
akce, které organizují zejména pořadatelé
z Broumovska.
52. STARÁ ŠKOLA – MÍSTO PRO
SETKÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ *
Budova Staré školy, V Zídkách 128,
Vrané nad Vltavou
stara–skola-vrane.cz
Iniciativa vycházející z přirozených potřeb
místních obyvatel stojí na principu dobrovolnické činnosti a komunitního plánování.
Centrem dění je klubová kavárna a v ní
pořádané pravidelné kulturní pořady
zaměřující se na místní či spřízněné
výtvarníky, hudebníky a literáty.
Benefice pro Starou školu (26. 5., od 13 h)
Klasická dobročinná akce pro náš spolek.
Budeme vybírat na novou podlahu v kavárně.
Divadlo, koncerty, pivo, párky, gymnastky,
jarmark, vernisáž... zkrátka na co si vzpomenete.

53. STÁTNÍ ZÁMEK VALEČ *
Valeč v Čechách
zamek–valec.cz
Zámek domov umění
Výstavy současného umění na zámku Valeč
probíhají od 1. 4. do 30. 9.

54. ŠVESTKOVÝ DVŮR – DIVADLO
CONTINUO
Malovice 35 (okres Prachatice)
svestkovydvur.cz
Švestkový dvůr je starý statek v jihočeských malovicích nedaleko Vodňan. Už 20
let je domovem členů divadla Continuo,
zázemím a zkušebnou pro jejich tvorbu.
Je základnou pravidelných letních site
specific projektů, workshopů a setkávání
umělců z celého světa.
55. TABOOK
Tábor
3.–5. 10.
tabook.cz
Mnohoúrovňový festival a mezinárodní
setkání kvalitních malých nakladatelů,
festival obrazové knihy a ilustrace. Trvá
jen pár dní, ale jeho přesahy, dopady
a duchovní i praktická pokračování se
rozvíjejí po celý rok.
56. TANČÍRNA RAČÍ ÚDOLÍ
Račí údolí, Javorník
tancirna.rychleby.cz
Secesní budova v lese v údolí Račího
potoka. Od června do září připravujeme
celou řadu především tanečních akcí.
Budova patřila k vyhlášeným výletním
místům obyvatel Javorníku i širokého okolí.
Adéla Marie Jirků – Krajina (květen – červenec)
Soňa Valentová: Zákon odrazu (srpen – říjen)
Marien a Kapky – Benefiční koncert
pro Tančírnu (25. 5.)
Holendry – muzikál (2. 6.)
Muzikálový příběh, jehož děj se odehrává
v letech 1938–1945 v malé vesnici v blízkosti
města Freiwaldau /Jeseník/ na samotě zvané
Holendry. Součástí příběhu je hudba, tanec
a zpěv. Mimo jiné zazní známé melodie
skupiny Čechomor.

Bára Zmeková – koncert (20. 6.)
Epoque kvartet – koncert (10. 7.)
Beata Hlavenková – koncert (14. 7.)
Hlasová dílna s Ridinou Ahmed, koncert
HLASkontraBAS – Ridina Ahmedová
a Petr Tichý (21. 7.)
Vytvoříme prostor pro sebepoznávání i pro
zážitek z hudby. HLASkontraBAS je hudební
projekt stojící na dvou lidech a dvou nástrojích –
ženském hlasu a akustickém kontrabasu.
Geniální tančírna dětem (3. 8.)
Přijďte si hrát, tvořit, vynalézat! Budeme vyrábět,
řezat, pilovat, vrtat, lepit, stříhat, stavět ze
stavebnic všeho druhu!
Prune – koncert (4. 8.)
Francouzský den (11. 8.)
Midilidi – koncert (16. 8.)
Jananas – koncert (29. 8.)

66. ZAUHLOVAČKA *
Rumburská, 46311 Vratislavice
nad Nisou
zauhlovacka.cz
Projekt kulturního centra ve věži se
zaměřuje na oživení památkově chráněné
technické stavby zauhlovací a vodárenské
věže. Hlavním cílem je vytvořit inspirativní
místo pro setkávání, tvorbu a relaxaci
všech věkových skupin, s myšlenkou
na obnovu tradičních řemesel.
Otevíráme Zauhlovačku vol. 4 (8. 6.)
175 let výroby koberců ve Vratislavicích
nad Nisou se musí oslavit. Připravujeme
pro vás zábavné odpoledne s dobrým jídlem
a bohatým programem.

57. UKRADENÁ GALERIE
67. ZLÍNSKÝ ZVĚŘINEC
Banská Štiavnica, Český Krumlov, Děčín
Průmyslová 513, 763 17 Lukov
– Podmokly, Glastonbury, Linz, Lisabon,
zverine.cz
Miláno, Nitra, Praha, Písek, Telč
Zvěřinec
je spolčení rodáků Zlínského
ukradenagalerie.cz
kraje, kteří se chtějí aktivně podílet na
UKG je experimentální streetartový
aktuální podobě a vývoji místní alternativní
projekt, který vznikl v květnu 2010
a nemainstreamové kultury. Spolek
v Českém Krumlově. V dlouhodobě
ve Zlíně a přilehlých obcích pořádá
opuštěných městských vitrínkách se
komunitně-kulturní akce a do budoucna
konají outdoorové výstavy a vystavená
plánuje vznik kulturní instituce jako
díla zůstávají na místě týden.
centra pro setkávání, rozvoj, vzdělávání
i uměleckou seberealizaci místních
58. UHELNÝ MLÝN A KOTELNA
obyvatel.
Areál Šroubáren, 252 66 Libčice nad
Slavnost v houští (8. 6., Lukov)
Vltavou
Druhý ročník tematicky orientovaného open air
uhelnymlyn.cz
Rekonstrukce uhelného mlýna vynesla
v roce 2013 Patriku Hoffmanovi cenu
Grand prix. Dnes je vyhledáván milovníky
designu, umění a architektury i širokou
veřejností. Multifunkční prostor Kotelna je
místo pro živé umění, řemeslné a inovativní
technologie, firemní a společenské akce.
Sídlí zde galerie současného umění arto.to.
Dagmar Šubrtová – Prach země (13. 4.–20. 7.)
Výstava dokládá autorčin dlouhodobý zájem
o pozemské a vesmírné dění, materiální
proměny místa v čase, makro a mikrokosmy.
Procházka s geologem Radkem Mikulášem
(1. 6., 15–17 hod.)
Farmářské trhy (8. 6., 22. 6., 8–12 hod.)

59. UUTĚRKY *
Návsí 854, 739 92
uuterky.net

multižánrového festivalu pod širým nebem.
Vedle divadelních a hudebních vystoupení bude
také výběr z tematických přednášek a dalších
společensky orientovaných aktivit, workshopů,
instalací atd.
Lukovská jizva (26. 10., Lukov)
Lukovská jizva je oslavou garážového kutilství
a recyklace! Závod vlastnoručně vyrobených
minikár, vozítek a povozů všeho druhu.

68. ŽIVÁ VILA *
Nádražní 364, 38301 Prachatice
zivavila.cz
Spolek Živá vila se od roku 2015
vytrvale zasazuje o kulturní oživení
a smysluplné využívání unikátních prostor
tzv. Kralovy vily v Prachaticích. Tato „perla
funkcionalistické architektury“ jižních Čech
je ohrožena demolicí kvůli zastaralému
a problematickému plánu stavby silniční
přeložky.

Malé grafické studio se primárně zabývá
Sousedská slavnost v Poštovní ulici (15. 6.)
nízkonákladovými publikacemi, autorskou
ilustrací, ale také volnými uměleckými projekty. Autorské duo Mjk a Fjk (Martin Krkošek SLOVENSKO ↓
a Pavla Byrtusová) vybudovalo v Návsí
69. ALTER NATIVA
zázemí pro komunitní a kulturní centrum.
Brdárka 36, 049 34 Brdárka
alter–nativa.sk
60. VESELSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
Pokúšame sa vytvoriť miesto, kde by sme
Náměstí Míru 667, Veselí nad Moravou
mohli plnohodnotnejšie naplniť svoje
kultura–veseli.cz
životy a kde by pravidlá a spôsob bytia boli
Organizace má na starosti organizaci
viac v súlade s naším vnútorným cítením,
a rozvoj kulturního života, společenského
v udržateľnom etickom vzťahu k prírode
života a cestovního ruchu ve městě
a k sebe navzájom.
a jeho okolí. Rovněž provoz Kina Morava,
Hlina (24.–26. 5., 7.–9. 6.)
městské knihovny, Kulturního domu
Workshop – hlina a jej umelecké spracovanie
a turistického centra Veselska.
na hlinenú omietku, alebo prenosný podklad.
Khoiba + Čáry života (18. 5. 20 h)
Ivan Král – Šumavské návraty (5. 5.–2. 6.,
Městská galerie Panský dvůr, Náměstí Míru 664,
Veselí nad Moravou)

61. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
8.– 9. 6.
vikendotevrenychzahrad.cz

Ukážka rôznych techník a postupov tvorby
s hlinou. K tomu pobyt v krásnej čerešňami
voňajúcej prírode sama so sebou, so ženami,
skvelým jedlom a pramenitou vodou.
Workshop je určený pre ženy.

70. ARTUR – UDRŽATEĽNÁ
ARCHITEKTÚRA
Hrubý Šúr 237, 903 01 Hrubý Šúr
ozartur.sk

Svátek otevírání běžně nepřístupných zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii. ChceArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov
me zvýšit informovanost a povědomí lidí
aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom
o zahradním umění, zahradní architektuře,
stavaní, obnove a bývaní. Artur vzdeláva:
parcích, zahradách a veřejných prostorech.
remeselníkov, stavbárov, svojpomocných
staviteľov, záujemcov.
62. OSMÉ SYMPOSIUM V ZAHRADÁCH
Zhovotovateľ hlinených omietok Modul 2 –
– SYMFONIE
studio L Ő B L H O F & A R T G R U N D Nanášanie hlinenej omietky (16. 5.–18. 5.)
Obnova tradičných domov (30. 5.–1. 6.)
Staňkovice č.p. 1, Litoměřicko
Zhovotovateľ hlinených omietok Modul 3 –
29. 7.–4. 8.
Povrchová úprava hlinenej omietky (6. 6.–8. 6.)
facebook.com/loblhof
Zhovotovateľ hlinených omietok Modul
Témátem symposia je hledání společné
identity s odkazem na devátou symfonii
Ludwiga van Beethovena. Navrací se k ideálu souznění s přírodou, prožitku v zahradě
a v místě, multidisciplinaritě a debatám
o soužití a vnímání světa a vytváření či
objevení příběhové linie. Slavnostní otevření
zahrady v sobotu 3. 8. od 18 h.
63. WHITE GALLERY V OSÍKU
U LITOMYŠLE
Osík 371, Osík u Litomyšle
whitegallery.cz
Prolínání (16. 6.–27. 10.)

64. Z KOPCE
8. 6., 14.30 h – ráno
Za humna nad líhní v Dolní Cerekvi
facebook.com/roztockolektiv
Na pátem ročníku festivalu se můžete
těšit například na divadlo Terezy Říčanové
Vlk Šedivák, kapelu GOJI, DVA, výtvarníka
Petra Nikla, Budoár staré dámy, kapelu
D.N.A., lidovky a hitovky u ohně.
65. ZASTAVKAFE / ZASTÁVKA 194 *
Náměstí T.G.Masaryka 194, Chotěboř
facebook.com/zastavkafe
zastavka194.dobraspolecnost.org
Zastávka194 je jedním z projektů spolku
Dobrá společnost, jejíž členové se rozhodli
oživit tento památkově chráněný dům na
hlavním chotěbořském náměstí. V létě zde
otevíráme kulturní centrum s kavárnou
a pravidelným kulturním programem
výstav a tvůrčích dílen umělců z Vysočiny
i odjinud, který vzniká ve spolupráci
se spolkem yo-yo.
Tereza Říčanová – Sníkraví aneb Teto,
neutekla vám kráva? (24. 5., 17 h)
Známá autorka knih pro děti vystaví ilustrace
a další materiály k chystané kraví knížce
a malby na sklo. Jako host se představí Patricie
Švadlenková svými ilustracemi z Chotěboře.
SUPŠ Helenín – prezentace výsledků
studentského plenéru na Doubravce (13. 6.)
Uutěrky (vernisáž a dílna 22. 6.)
Zažij Chotěboř jinak (13. 9.)
Dále se představí: Mikuláš Vinař, Eva Volfová
či Jan Karpíšek.

4 – Návrh interiéru s hlinenými omietkami
a dekorácie (27.–29. 6.)

71. BANSKÁ ST A NICA
CONTEMPORARY
Trate mládeže 6, Banská Štiavnica
banskastanica.sk
Rezidenčné centrum, ktoré realizujé
skupina profesionálnych umelcov,
teoretikov a kultúrnych aktivistov
z občianskeho združenia Štokovec,
priestor pre kultúru. V strede nášho
záujmu je aktívna kultúrna produkcia,
realizovaná prostredníctvom workshopov,
sympózií a najmä rezidenčných pobytov
umelcov.
72. BAŠTA – KULTÚRNO-KOMUNITNÉ
CENTRUM
Na hradbách 94/3, Bardejov
bastakulturcentrum.sk
Priestory dlhodobo nevyužívanej Hrubej
bašty v súčasnosti spravuje občianske
združenie Different spolu s ďalšími aktívnymi Bardejovčanmi a miestnymi umelcami.
Spoločne ju oživujú rôznymi kultúrnymi
a komunitnými aktivitami. Do Bašty môžete zavítať od utorka do nedele vždy od
14 hod. Každý štvrtok od 19 hod. filmové
premietania kina Kameň. Každý piatok
od 9.30 do 11.30 herničky pre deti.
Fasbuk – Divadlo Na Peróne (13. 6., 20 h)
Multižánrový memory festival Forever Megashit
fest (13.–15. 6.)
Lokálny bazár (15. 6. od 10 h)
Nionde plagan (SWE), Nulajednanulanula (CZ)
– koncert (24. 7., 20 h)
Multižánrový festival – Ružový bicykel (22.–23. 8.)
Komunitný festival – Jarmočné baštovanie
(23.–25. 8.)
Deti dešte (CZ) – koncert (28. 9., 20 h)
It´s everyone else (SLO), Makata-o (D) – koncert
(18. 10., 20 h)

73. DIVADLO PÔTOŇ
Bátovce 358, Bátovce 935 03
poton.sk
Divadlo Pôtoň sídli na slovenskom
vidieku. Inscenácie vychádzajú
z terénnych výskumov a ohraničuje

ich naliehavá spoločenská téma.
Zámerom projektu Centra umenia
a kreativity je zvyšovať kvalitu sociálneho,
kultúrneho a intelektuálneho života
obyvateľov v regióne formou prezentácie
súčasného umenia, workshopov a diskusií
o súčasnom umení, podporovať tvorcov
v oblasti súčasného nekomerčného
umenia formou rezidenčných tvorivých
pobytov.
74. DRIENOK
Mošovce u Turčianskych Teplíc
27.–30. 6.
projekt–zivot.sk/drienok2019
Akcia bude zameraná na krásne ručne
vyrábané výrobky a chutné domáce
produkty, prírodné staviteľstvo, originálne
odevy, prírodnú kozmetiku, liečivé bylinky,
obrazy a maľby, hudobné nástroje
a mnoho mnoho ďalšieho.
75. EKOLOGICKÉ VZDELÁVACIE
CENTRUM SOSNA
Okružná 413/17, 044 31 Družstevná
pri Hornáde
sosna.sk
Programy v Ekocentre sú zamerané na
environmentálnu výchovu a vzdelávanie,
najmä na témy: prírodné a terapeutické
záhrady, ekologické domy, klimatické
riešenia, miestna udržateľnosť. Budovy
Ekocentra a Hobitieho domu sú príkladmi
ekologických stavieb postavených z miestnych surovín a sú obkolesené prírodnou
záhradou. Exkurzie poskytujeme vopred
nahláseným skupinám.
Jarné SúLadenie (1. 6.)
Babie leto (5. 10.)
Celodenné festivaly, kde citlivo namixujeme
ekologické a sociálne témy s umením,
workshopmi a programami pre deti. Čakajú
vás unplugged koncerty, divadlo, zaujímavé
prednášky a workshopy, bohatý program
pre deti a skvelé jedlo a pitie.

76. ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY
Staničná 2334/51, Piešťany
elektrarnapiestany.sk
Obecná mazutová elektráreň z roku 1906
sa po úspešnej rekonštrukcii stala centrom kreatívnej energie a umenia.
77. GUČA UMENIA
SNP 26, Zvolenská Slatina 962 01
gucaumenia.sk
Občianske združenie GUČA pripravuje
umelecké intervencie, narúša stereotyp
dedinského dňa a nanáša novú časovú
kultúrnu vrstvu Zvolenskej Slatine.
Každoročne uprostred leta organizuje
multižánrový festival súčasného umenia.
Taktiež sa snaží o vytvorenia kultúrneho
centra s celoročnou činnosťou z bývalého
kina Pokrok Zvolenská Slatina.
Festival GUČA umenia (27. 7., areál bývalého
kina Pokrok)
Hudba, divadlo, diskusie, cestopisy, tanec,
literatúra, film a vizuálne umenie.

78. HVIEZDNE NOCI BYTČA
Hlinkova 673, 01401 Bytča
15.–18. 8.
hviezdnenoci.sk
Hviezdne noci sú mestský multižánrový
festival. Jeho zámerom je na 4 dni
oživiť verejný priestor mestečka Bytča
koncertmi, filmovými premietaniami,
divadlom, ďalšími sprievodnými aktivitami
a vdýchnuť mu na okamih kúzelnú
festivalovú atmosféru.
79. KINOBUS (NILEN) FILMOVÝ
FESTIVAL
kinobus.sk
Tematická (nielen) filmová prehliadka.
Kinobus je hravá akcia, experimentujúca
s formami prezentácie filmu, možnosťami
umenia a jeho vzťahu k lokalite. Akcia
skrz jednoduchú formu – cestovanie
autobusmi s divákmi po starých vidieckych kinosálach –, oživuje staré, niekedy
zabudnuté a zrušené, inokedy ešte stále
funkčné, dedinské kinosály.

83. OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA
Trenčianské Teplice
abandonedrecreation.com
Opustená (re)kreácia vznikla v kúpeľnom
meste Trenčianske Teplice. Postupne sa
transformovala z umeleckého workshopu
pre študentov na projekt s odborným
pozadím, ktorý vystupuje za záchranu
pamiatok modernistickej architektúry
Trenčianskych Teplíc.
84. PANGAEA
Nová Bošáca 3, 913 08 Nová Bošáca
ozpangaea.wordpress.com
Občianske združenie Pangaea sa venuje
ochrane prírody a hospodáreniu v krajine
Bielych Karpát, vzdelávaniu verejnosti,
šíreniu a propagácii ekologického
hospodárenia.
85. PERIFÉRNE CENTRÁ
Dúbravica 47, 97633
perifernecentra.com
Podporujeme kultúrny pohyb mimo
preferovaných centier. Objavujeme
nové priestory pre umenie, prispievame
k starostlivosti o životné prostredie, krajinu,
historiu. V polovici roka 2016 sme začali
zriaďovať kultúrne centrum Škôlka.
86. TRAKT
Inovecká 4, 911 01 Trenčín
trakt.sk
Občianske združenie TRAKT je
organizovanou formáciou zameranou
na aktivity spojené s umením a kultúrou.
Hlavnými cieľmi sú projekty s fokusom
na nové média a film. Veríme v prienik
súčasného umenia cez interaktívne formy,
inštalácie, digitálne eventy, vjingové
projekcie a enviromenty do verejného
priestoru.
Participácia na:
LEStival 2019 (18. 5., Dolná Krupá)
PechaKucha Night Trenčín #1 (25. 5.,
20.20–23.20 h, v rámci Trenčín na korze)
Hollo and Martta (27. 10.–3. 11.)

Lesoochranárske zoskupenie VLK pracuje
na naplnení vízie záchrany prirodzených
lesov. Prežitie ľudstva v najbližšej
budúcnosti závisí na správnom fungovaní
prirodzených ekosystémov. Kúpili
a prenajali sme si lesy s rozlohou 260
hektárov, na ktorých si príroda robí, čo
sama chce a ľudia tam nerobia nič. Naším
cieľom je, aby sa nič nerobilo aspoň na
10 % územia Slovenska. Pre verejnosť
organizujeme terénne semináre.
82. NOVÝ DVOR
Skalné obydlia Brhlovce, Šurda 141,
143, 144, 242 Brhlovce
novydvor.sk
Nový dvor je umelecko-remeselná
vzdelávacia spoločnosť. Našim zámerom
je prepájať tieto oblasti s reálnym životom,
podieľať sa na vytváraní permakultúrnych
celkov v súčasnej spoločnosti s konečným
cieľom vplývať na zvyšovanie kvality
a bohatosti života. Hlavnou činnosťou je
obnova objektov v pamiatkovej rezervácií
ľudovej architektúry – skalné obydlia
Brhlovce.

Opět zveme k putování milovníky blátivých, ale čím
dál více spíš vyschlých, trnitých a klikatých cest za
uměním. Mapa uměleckých a ekologických iniciativ
sleduje nezávislou kulturu v oblastech mimo hlavní
centra. Do česko-slovenského geografického prostorou
již poosmé zakresluje rozmanité aktivity na venkově
působících institucí, spolků i jednotlivců. Zdánlivé
okraje často ukrývají pozoruhodné nálezy v podobě
oživených věží, kostelů, hřbitovů, kravínů, kapliček,
skalních obydlí, elektráren či školek.
Tentokrát se s mapou můžete projít alejemi,
které vybraly, texty a fotografiemi opatřily naše
spolupracovnice ze spolku Arnika.
Pozadí mapy zviditelňuje průměrnou intenzitu
sucha v květnu 2019.
Vydává yo-yo, z. s.
Texty: Lenka Dolanová, Michal Kindernay
/ Marcela Klemensová, Karolina Kostićová
(Arnika)
Design: Klára Zahrádková, Ondřej Trnka
(onkubator)
rurartmap.net
Partneři:
Agosto Foundation, Arnika, artmap.cz
RurArtMap vychází s finanční podporou
Ministerstva kultury České republiky
a Státního fondu kultury.
Podklady pro mapu průměrné intezity
sucha puchází z portálů intersucho.cz
a intersucho.sk.

87. UM UM, O.Z.
Zámocká 731/33, 064 01 Stará
Ľubovňa
umumfestival.com
V rámci umeleckého výskumu si kladieme
otázku, ktorá je východiskom kreatívnej
práce organizácie. Pomôže vzájomné
stretávanie kultúr v rámci regiónu k tomu,
aby boli schopné sa tieto kultúry stretávať
i s kultúrami z iných častí sveta?
Dramaturgia festivalu UM UM je postavená
na skúmaní možností prepojenia
súčasného umenia s históriou a tradíciami
slovenského multikultúrneho regiónu
Horný Spiš. Pripravujeme ôsmy ročník na
tému Rómovia, Slováci a Stará Ľubovňa.
UM UM #8 / Komunitný festival súčasného
divadla a umenia (31. 5.–2. 6., Park pri pošte,
Stará Ľubovňa)
Symposium Theatrum / Immersive performance
as intercultural communication tool
(27. 5.–31. 5., Sladkovičová ul. – záhrada medzi
bytovkami, Stará Ľubovňa)
Symposium Musicum / Sound materiality
for community art (26. 8.–1. 9., Podsadok,
Stará Ľubovňa)

88. VZDIELÁVACIE CENTRUM
ZAJEŽOVÁ
Polomy 20, Pliešovce 96263
zajezka.sk
Zaježová je oblasť lazov (samôt) patriaca
pod neďalekú obec pliešovce v okrese
Zvolen. Niektoré miestne iniciatívy sú
na Slovensku priekopnícke a ojedinelé:
domy zo slamených balíkov, komunitou
spravovaná škola, neformálna lesná
škôlka, potravinová banka, občanmi
a obcou chránené územia, meditačné
ústranie v tme a mnohé iné.
89. ZÁHRADA – CENTRUM NEZÁVISLEJ
KULTÚRY
Námestie SNP 16, Banská Bystrica
zahradacnk.sk

Záhrada je v súčasnosti je miestom
stretávania sa rôznych ľudí a komunít.
80. KONIAREŇ
hlavným poslaním centra je prezentácia
roh ulíc Jána Husa a Komenského,
a podpora tvorby súčasného umenia
07501 Trebišov
prevažne performatívnych žánrov
trakt.sk/koniaren
(hosťovanie a rezidenčné pobyty umelcov)
ako aj organizácia vlastných podujatí,
Koniareň je alternatívny priestor na
vzdelávacích a voľnočasových aktivít
podporu tvorby a prezentácie súčasného
umenia a kultúry. Naše projekty podnecujú pre mladých ľudí a širokú verejnosť.
aktívnu účasť ľudí na spoločenskom
90. ZAPADNUTÝ KÚT
a kultúrnom živote.
Turzovská 17, 056 01 Gelnica
zapadnutykut.sk
81. LESOOCHRANÁRSKE
ZOSKUPENIE VLK
Tulčík 310, 082 13
wolf.sk
vsetkoprenic.sk

RURARTMAP 2019
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1. AMETYST
Stará škola, Prusiny U Nebílov
ametyst21.cz/prusiny

Zapadnutý KÚT je iniciatíva pôsobiaca
v malom banskom meste Gelnica,
v ktorom pravidelne organizujú kultúrne
podujatia, či realizujú projekty väčšieho
rozsahu. Stoja za multižánrovým
festivalom Gelnické Iluminácie, či
projektom Volovské, zameraným na
propagáciu a ochranu prírody miestnych
Volovských vrchov. Ich záujmom je
i skvalitňovanie verejného priestoru.
Gelnické Iluminácie (7. 9.)
Multižánrový festival spájajúci hudbu, literatúru
a súčasne vizuálne umenie, s dôrazom
na digitálne a svetelné umenie.

POLSKO ↓
91. SANATORIUM DŹWIĘKU
/ SANATORIUM OF SOUND
16.–18. 8.
Fundacja Sztuki Współczesnej In Situ
ul.Różana 3, 58-350 Sokołowsko
festiwal.sanatoriumdzwieku.pl/en
Sanatorium Dźwięku je festival zaměřený
na současnou experimentální hudbu
a zvukové umění. Jeho hlavním cílem
je prezentovat široké spektrum a vývoj
hudebních forem ve 20. a 21. století.
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SEZNAM MÍST
1. AMETYST
2. ARTDIALOG/ARTMILL CENTER FOR
SUSTAINABLE CREATIVITY
3. ATELIÉR SÍŇ
4. BAODÍLNA, ATELIÉR, DÍLNY, GALERIE
/ KAFEKNIHY JEDNOTA
5. ÚTERSKÝ SPOLEK BART
6. BEZOBAV
7. BOHEMIAE ROSA
8. BUBEC, UMĚLECKÉ STUDIO
9. DOKRAJIN
10. DOMASLAV
11. EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA
12. FARMSTUDIO
13. SOUSEDSKÝ KLUB FERENC
FUTURISTA *
14. FESTIVAL VENKOVSKÝCH ZAHRAD
15. GALERIE DŮM
16. GALERIE NA SHLEDANOU
17. GALERIE SAM83
18. GALERIE KRYSTAL
19. GALERIE Z RUKY
20. HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
21. CHALOUPKY
22. CHAOS STŘÍTEŽ *
23. JANOVIČKY
24. JINAKRAJINA
25. KAPLIČKA V ZÁLESÍ
26. KLUB KOREALISTICKÝCH AKTIVIT
27. KRA – KRAVÍN RURAL ARTS
28. KRČKOVNA – VILA FIALA *
29. KŘIČ FEST
30. KULTIVAR
31. KULTURÁK ARCHA
32. KU PROSPĚCHU *
33. LUHOVANÝ VINCENT
34. FESTIVAL MENTEATRÁL
35. MEZINÁRODNÍ KONFEDERACE
PASTEVCŮ
36. FESTIVAL MIŠMAŠ
37. NÁRODNÍ CENTRUM ZAHRADNÍ
KULTURY V KROMĚŘÍŽI
38. NELEŇ!
39. NOVÁ PERLA
40. OKOLOJELES VOL. V
41. OKRAŠLOVACÍ SPOLEK
ZA KRÁSNOU OSTRAVU *
42. PILGRIM – POTULNÁ
UNIVERZITA PŘÍRODY
43. PIVOVAR CHŘÍČ –
PROPOLIS
44. PIVOVAR LOBEČ
45. POHÁDKOVÁ REZERVACE
46. POLOM – KOSTEL SV.
KUNHUTY
47. POVALEČ
48. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE
49. SEMENEC – PŘÍRODOVĚDNÉ
MUZEUM SEMENEC
50. SLUŇÁKOV DŮM PŘÍRODY
LITOVELSKÉHO POMORAVÍ
51. SOULKOSTEL
52. STARÁ ŠKOLA – MÍSTO
PRO SETKÁVÁNÍ A VZDĚLÁVÁNÍ *
53. STÁTNÍ ZÁMEK VALEČ *
54. ŠVESTKOVÝ DVŮR – DIVADLO
CONTINUO
55. TABOOK
56. TANČÍRNA RAČÍ ÚDOLÍ
57. UKRADENÁ GALERIE
58. UHELNÝ MLÝN A KOTELNA
59. UUTĚRKY *
60. VESELSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
61. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
62. OSMÉ SYMPOSIUM
V ZAHRADÁCH – SYMFONIE
63. WHITE GALLERY V OSÍKU
U LITOMYŠLE
64. Z KOPCE
65. ZASTAVKAFE / ZASTÁVKA 194 *
66. ZAUHLOVAČKA *
67. ZLÍNSKÝ ZVĚŘINEC
68. ŽIVÁ VILA *
SLOVENSKO ↓
69. ALTER NATIVA
70. ARTUR – UDRŽATEĽNÁ
ARCHITEKTÚRA
71. BANSKÁ ST A NICA CONTEMPORARY
72. BAŠTA – KULTÚRNO-KOMUNITNÉ
CENTRUM
73. DIVADLO PÔTOŇ
74. DRIENOK
75. EKOLOGICKÉ VZDELÁVACIE
CENTRUM SOSNA
76. ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY
77. GUČA UMENIA
78. HVIEZDNE NOCI BYTČA
79. KINOBUS (NILEN) FILMOVÝ
FESTIVAL
80. KONIAREŇ
81. LESOOCHRANÁRSKE
ZOSKUPENIE VLK
82. NOVÝ DVOR
83. OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA
84. PANGAEA
85. PERIFÉRNE CENTRÁ
86. TRAKT
87. UM UM, O.Z.
88. VZDIELÁVACIE CENTRUM ZAJEŽOVÁ
89. ZÁHRADA – CENTRUM NEZÁVISLEJ
KULTÚRY
90. ZAPADNUTÝ KÚT
POLSKO ↓
91. SANATORIUM DŹWIĘKU
/ SANATORIUM OF SOUND
*
Laureát grantu Perpedes
nadace Agosto Foundation
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1. ALEJ SKUPICE – HUSLÍK
Lipová alej stoletých stromů vede naučnou
stezkou Skupice – Huslík nazvanou dle
nedalekého slepého ramene Labe (Skupice)
a přírodní oblasti Huslík. Od soutoku Labe
s Cidlinou pokračuje až k hradišti Slavníkovců. Alej je v první části dvouřadá, dále
jednořadá a nakonec smíšená – tvořena
duby letními, jírovcem maďalem i jinými
stromy. V každém ročním období a denní
době vytváří neopakovatelnou atmosféru pro
klidnou procházku nebo projížďku na kole.
2. LEDČICKÁ ALEJ K HOŘE ŘÍP
Alej vznikla díky iniciativě obce Ledčice.
Kopíruje prastarou cestu, kterou kdysi užívali
hospodáři k převážení obilí do mlýna v sousední obci. Byla zde vysázena oboustranná
alej se třemi sty stromy, kterou vede Naučná
stezka praotce Čecha. Téměř celou dobu,
kdy alejí procházíte, vás doprovází pohled
na památnou horu Říp. V aleji se pravidelně
koná Svatováclavský pochod, kde si děti,
rodiče i prarodiče mohou vyzkoušet svoji
zdatnost i zručnost.

8. STROMOŘADÍ STARÝCH VRB
V MUTĚNICÍCH
Typickým obrázkem české krajiny je potok
lemovaný vrbami s proutím – symbol
jara a Velikonoc. Takové je i stromořadí
„hlavatých“ vrb podél náhonu v Mutěnicích
na Strakonicku, chybí už jen vodník od
Josefa Lady. Bohužel vrb od potoků ubývá
a s nimi mizí i jejich obyvatelé – chránění
netopýři nebo brouci. Arnika podporuje
návrat k tradičnímu způsobu péče o tyto
stromy, tedy ořezu „na hlavu“, kdy vrbám
nehrozí rozlomení a dožívají se vyššího
věku.
9. ALEJ ZLATÁ STEZKA
VE VOLARECH
Unikátní alej tvoří 199 chráněných stromů – lip dubů
a jasanů. Lemují v délce
asi 2 km Zlatou stezku
z Volar

3. SVATOPOLSKÁ ALEJ
Na místě původně smíšené aleje byla vysazená nová, alej jeřábová. Spojuje vesnice
Svaté Pole a Budínek, vede kolem rybníka
Svatopolského nedaleko Dobříše. V aleji
se potkáte velmi často s bruslaři,
rodiči s dětmi a kočárky. Jeřáb
39
je krásný strom, jehož
oranžovo-červené
plody milují ptá9
ci. Jeřábové
ale-
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14. BEZVĚROVSKÁ ALEJ
Vícedruhová alej skládající se z jasanu
ztepilého, javoru klenu a mléče,
lemuje silnici
III. třídy
zhruba
od

18. DUBOVÁ ALEJ U LOUN
Necelý kilometr dlouhá alej tvoří významný
krajinný prvek. Tvoří ji převážně duby letní.
Jeden z dubů v aleji (asi 200 let starý) je
od roku 2002 vyhlášen památným stromem. Prošel odborným

22

39
17

30
L IBEREC
66

18

16

25

1

58

30

52

10 11

5. JAVOROVÁ ALEJ K BEDNÁREČKU
Tyto cizokrajné javory jsou nejkrásnější
v podzimním šatu. Jenže budoucnost aleje
je nejistá. Stromy stárnou a sílí tlaky na jejich
kácení kvůli bezpečnosti na silnici. Zatím
se kácejí pouze stromy ve špatném stavu.
Je načase začít alej obnovovat. Místní lidé
dokonce pěstují sazenice – potomky původních stromů.

6. KLOKOTSKÁ ALEJ
Alej vytváří magický prostor křížové cestě
z 2. poloviny 19. století. Byla vysázena
roku 1836 a vede od Tismenického údolí
k poutnímu místu Klokoty. Díky své výjimečnosti patří tato alej od roku 1973 mezi
chráněné památné stromy České republiky.
Stromy byly v minulosti bohužel poškozeny
silným řezem, jehož důsledkem je nestabilní
svícnovitý tvar korun. Naštěstí následovala
odbornější ošetření. Alej tvoří převážně lípa
malolistá.
7. MODŘÍNOVÁ ALEJ U ZÁMKU MAŘÍŽ
Park byl založen skoro před 300 lety, v posledních více než padesáti letech byl ale bez
údržby. Na jaře roku 2007 hrozil impozantní
300 metrů dlouhé aleji stoletých modřínů
stejný konec jako desítkám stromů pokácených v parku. Osud zámeckého parku v Maříži, jehož dominantou je právě modřínová
alej, nebyl lhostejný několika lidem, kteří
nejen zabránili jeho devastaci, ale i spolupracují na jeho záchraně. A tak dnes modřínová
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10. SOBĚKURSKÁ OŘEŠÁKOVÁ ALEJ
Cesta ořešákovou alejí vede k místnímu
hřbitovu a je oblíbeným cílem procházek.
Ořešáky vlašské se k nám dostaly z Itálie
a brzy v české kuchyni našly pestré využití.
Na Vánoce se v Soběkurech vlašskými
ořechy může díky aleji dobře zásobit
každý – jádra se hodí do voňavého cukroví
a skořápky na pouštění lodiček. Ořechy
v aleji však nepohrdnou ani veverky nebo
někteří ptáci – např. sojky.
11. TŘEŠŇOVÁ ALEJ U HRADU ROUPOV
V obci Roupov na Plzeňsku se na
zalesněném vrcholku nad obcí tyčí zbytky
hradu, jehož základy jsou datovány do
13. století. Hrad byl mnohokrát přestavěn
a mnohokrát dobyt, jeho zříceniny jsou
i dnes impozantní. Na východní straně
kopce se rozkládá ovocný sad a podél
přístupové cesty k hradu se vine převážně
třešňová alej. Nejkrásnější je na jaře,
kdy se stromy obléknou do slavnostních
krajek.
12. TOPOLOVÉ STROMOŘADÍ
U LUKOVÉ
Svou krásou a velikostí dominuje širokému
okolí. Jakoby místo topolů stály rytíři, kteří
střeží své území a chrání pomyslný vstup
do Plzeňského kraje. Sloupovité tzv. vlašské topoly, nejsou sice původním druhem,
ale v krajině mohou být užitečným větrolamem i zajímavým prvkem. Topolové stromořadí si od východu do západu slunce
pohrává s okolím podle toho, kam zrovna
směřuje jeho dlouhý stín.

hranice
krajů
Karlovarského a Plzeňského až
k obci Mrázov.
Je to výrazný
krajinotvorný prvek této části Tepelské
vrchoviny. Poloha aleje v otevřené krajině
ji odhaluje pohledům z mnohých okolních
míst, a výrazně tak dotváří její ráz. Místu
se nedá upřít neopakovatelná atmosféra
měnící se v závislosti na ročním období.

15. HRUŠŇOVÁ ALEJ LAŽANY – PALIČ
Hrušňová alej o délce přes 1 km vede
od obce Palič směr Lažany a v půlce se
ohýbá polní cestou směrem k Lipové.
Úrodné stromy sice už něco pamatují, mají
ovšem stále velmi chutné plody. Alej je
přirozeně zasazená do malebné krajiny.
V nedalekých Dolních Lažanech nebo
Doubravě stojí za vidění ojediněle zachované a zrekonstruované hrázděné statky
chebského typu.
16. ŘIPSKÁ LIPOVÁ ALEJ Z ROVNÉHO
Ten, kdo zvolí jako výchozí bod cesty na
Říp Krabčice-Rovné, bude procházet
majestátní lipovou alejí. Hned za posledními domy se totiž začíná vinout nádherná alej o délce asi tři čtvrtě kilometru,
která poutníka přivede až na samé úpatí
Řípu. Stáří mohutných lip, poskytujících
přívětivé přístřeší a ochranu před deštěm
i sluncem, je odhadem kolem 120 let.
O Svatojiřské pouti jsou podél cesty mezi

7

32. DĚDKOVSKÁ JASANOVÁ ALEJ
Vzrostlé jasany vytváří krásnou bránu,
která vás dovede až do malebné přírody pod Dědkovskou horou. Stromořadí
zasadili před mnoha lety dědkovští rodáci,
aby si svou cestu domů zpříjemnili stínem
a také aby ji v zimě nemuseli hledat pod
sněhem. Naši předkové měli jiné životní
nároky, a tak se dnes na úzké silničce
mezi jednotlivými stromy protijedoucí
řidiči musí pozdravit, domluvit, poděkovat,
i v tom můžeme nacházet kouzlo této
aleje. Také Dědkovská alej zažila dobu, kdy
byla ohrožena zánikem. Společnými silami
občanů a ochránců přírody se ji však
podařilo uchránit.

33. LIPOVÁ ALEJ U ŽIŽKOVA POLE
Jedna z nejzachovalejších alejí na Vysočině navazuje na okrasnou zahradu v okolí
Žižkovy mohyly, postavené na místě,
kde údajně zemřel Jan Žižka z Trocnova.
Vitalita staletých lip je stále velmi vysoká
a stromy jsou bez větších poškození.
V roce 2007 měla být alej vykácena z důvodu rekonstrukce vozovky. V roce 2010
opatřila Arnika spolu s místními
dobrovolníky více než 300
stromů v aleji bílým nátěry.
Dnes jsou lípy památSTRAVA
kově chráněny a mohli
si je prohlédnout
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27. ALEJ FILOZOFŮ V LITOMYŠLI
Pod vysokou zdí zámecké zahrady
se nachází Alej filozofů, jejíž název je
inspirován Jiráskovým dílem Filosofská

41. ALEJ NÁŘKŮ V JESENÍKU
Tato převážně buková alej se rozprostírá
vpravo od říčky Bělé. Je součástí tzv. Raymannova parku, dnes Smetanových sadů.
Alej tvoří místy jedna řada, místy dvě řady
buků, ale najdeme mezi nimi i lípy, duby
nebo javory. Stáří stromů v aleji je různé,
nejstarší exempláře pocházejí z roku
výsadby aleje, tj. 1827. Anglický park
i krásnou bukovou alej čeká v nejbližších
letech revitalizace.
42. BŘEZOVÁ ALEJ
U NOVÝCH VILÉMOVIC
Nádherná romantická březová alej se
nachází při cestě kopcovitou krajinou
mezi Novými Vilémovicemi
a Červeným Dolem. V aleji
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47. PLATANOVÁ ZÁMECKÁ ALEJ
STRÁŽNICE
Strážnický zámek obklopuje anglický park
založený v 1. pol. 19. století. Dominantou
jeho jihozápadní části je platanová alej,
vysazená podél původní kočárové cesty
vedoucí do zámku v Hodoníně. Dnes je
alej tvořena padesátkou stromů, což ji činí
největším souborem platanů v ČR a možná nejdelší platanovou alejí ve střední
Evropě. Největší platan má v obvodu 480
cm a jeho stáří se odhaduje okolo 200 let.

ALEJ ROKU

Na této mapě najdete 50 z asi 500 alejí
a stromořadí doposud nominovaných
v anketě Alej roku. Projděte se s námi
alejemi známými i neznámými a objevujte jejich krásu, druhovou pestrost a velkou různorodost v naší tradiční krajině.
Zapojte se do nových ročníků ankety
Alej roku a hledejte s námi další krásná
památná stromořadí, upozorněte na ty,
kterým hrozí zánik, nebo nám představte
mladinké aleje, které jste vysadili a o které budete pečovat i v příštích letech.
Nominujte své favoritky na alejroku.cz!

NADACE AGOSTO FOUNDATION

Grantový program Perpedes pomáhá
uskutečňovat záměry umělců, spolků
a občanských iniciativ zejména v menších městech a obcích. Přispívá k užšímu
propojení uměleckých a kulturních aktivit
s životem různých sociálních vrstev či
komunit. Od roku 2013 nadace připravuje původní profily, pohledy a reportáže o menších kulturních iniciativách
v regionech, které prezentuje na mapě
Perpedian.
Od roku 2017 každoročně vypisuje otevřenou výzvu určenou spolkům
i fyzickým osobám na podporu činnosti
individuálních umělců, uměleckých a kulturních subjektů.
Více na agosto–foundation.org.

48. BOROVÁ ALEJ
V MORAVSKÉM KRUMLOVĚ
Tato alej se nachází v památkově chráněném zámeckém parku v Moravském
Krumlově. Borovice černá v počtu 50 jedinců tvoří
mimořádně
zají-
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82
vykonali
něco dobrého
a nezištného
pro druhé. Jejich plody
budou určeny kolemjdoucím turistům
a návštěvníkům této úžasné krajiny ve
Slezských Beskydech.

ročníků cyklojízdy Tour de aleje.

30. PERNŠTEJNSKÁ ALEJ
U OPATOVICKÉHO KANÁLU
Stromy jsou unikátní památkou na slavné
časy východočeského rybníkářství za panování rodu Pernštejnů. Podél úzké klikaté
silničky částečně na hrázi mezi kanálem
a rybníkem se tu vine smíšené stromořadí
s mnoha často i staletými stromy. Nyní
je však alej vážně ohrožena stoupající
intenzitou dopravy a snahami o rozšíření
silnice. Střetává se tu zájem ekologa,
silničáře, vodohospodáře a památkáře.
A pod dohledem místních spolků vzniká
plán obnovy.

38. ŠVESTKOVÁ ALEJ
NA STARÉ VALTÉŘOVSKÉ CESTĚ
Byla založena původními obyvateli podél
cesty, která vedla z obce Vrchy (do roku
1947 se ves jmenovala Valtéřovice)
k městu Fulnek. Alej tvoří stará odrůda
švestek, jejíž plody mají stále vynikající velmi sladkou chuť. Místní ji opečovávají, vaří
ze švestek povidla, ale hlavně pálí slivovici.
Alej v půli cesty dělí les pod Stříbrným
kopcem. V druhé části, u Fulneku, je již
alej značně prořídlá. Proto ji zde v roce
2017 zaměstnanci městského úřadu
doplnili o 100 nových švestek.

31. ALEJ HORY MATKY BOŽÍ
V KRÁLÍKÁCH
Alej vedoucí ke klášteru Hory Matky Boží
Hedeč je vskutku monumentální. Tvoří ji
víc než 350 stromů, zastoupeny jsou javor
klen, jasan, lípa nebo jeřáb.

39. ALEJ RADKOV – DUBOVÁ
Lipová alej spojující Radkov s Dubovou
byla založena jako stromořadí lemující po
obou stranách starou kočárovou cestu
z obce Radkov do zámku v Dubové. Více
než osmdesát stromů tvořilo koridor mezi
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46. STARÁ MODŘÍNOVÁ ALEJ
VE VALTICÍCH
Aleje Lednicko-Valtického areálu mají
velkou historickou hodnotu, i dnes vnášejí
do krajiny řád. Z Valtic se rozbíhají tři
dominantní aleje – Lednická, Ladenská
a Břeclavská. Modřínová alej tvoří první
část Ladenské cesty. Roku 1715 ji nechal
vysázet Florián Lichtenštejnský. Alej začíná ve Valticích za zdí klášterní zahrady
v ulici Modřínová. Původní stromy jsou
přestárlé a postupně odumírají. Město
Valtice se sice snaží o obnovu, stromy
dosazované v letech 2002 a 2009 ale
nemají potřebnou péči a jsou ve špatném
stavu.

ARNIKA

je česká nezisková organizace, která
chrání přírodu a zdravé prostředí pro
budoucí generace doma i ve světě.
Dlouhodobě prosazujeme méně odpadů
a nebezpečných látek, živé řeky a pestrou přírodu a právo občanů rozhodovat
o životním prostředí.

87

90

jejíž
přírodní ráz zůstal dodnes
dochován.

26. ŠONOVSKÁ ALEJ
Obec Šonov byla založena již ve 13. století
pravděpodobně pro potřeby Broumovského kláštera a právě tímto směrem alej
vede. V Šonově alej navíc odbočuje cestou
k baroknímu kostelu sv. Markéty. Po celé
své délce je již prořídlá, ale tím, jak kopíruje zákruty cest v lehce zvlněné otevřené
krajině, dodává jí jedinečný snový ráz. Je
převážně javorová, hojně zastoupeny jsou
také jasany a lípy.

40. ZÁMECKÁ ALEJ NÁMĚŠŤ NA HANÉ
Alej je jedním ze čtyř stromořadí rozbíhajících se pravidelně na všechny světové
strany od klasicistního zámku, který byl letním sídlem hraběte Ferdinanda Harracha.
Jsou zde vzrostlé stromy staré i 200 roků,
převážně lípy malolisté. Alej soustřeďuje
a umocňuje pohled na architekturu zámku
z 18. století a zároveň rámuje okolní hanáckou rovinu.

obyvatelé si jí váží – kvetoucí lípy jsou
zdrojem potravy pro včely, i proklínají –
někteří tu doznali úhony při automobilové
nehodě. Aby se řidiči projíždějící po silnici
II. třídy lépe orientovali, opatřila Arnika
v roce 2014 spolu s místními dobrovolníky stromy v aleji bílými nátěry. Pravidelnou údržbou bylo docíleno zachování
aleje alespoň v takovém stavu, v jakém je
dnes.

P OPRAD
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obcemi, kudy bylo možné projet bezpečně
tam i zpět ve sněhu, v mlze i sluneční výhni. Čas, projíždějící auta a údržba vozovky
jsou na stromech už znát. Místní lidé však
chtějí, aby alej byla součástí jejich krajiny.
Díky tomu má dnes alej plán obnovy
a údržby a 18 mladých lip vysázených tak,
aby mohly růst dlouhá léta.
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25. SAKUROVÁ ALEJ
V JOSEFOVĚ
N
Kdo projde alejí, může se
19. VALDŠTEJNSKÁ ALEJ
rozhodnout pokračovat do
V ZAHRÁDKÁCH
70
tří směrů – do PevnostníZaložena byla v 17. století, kdy zdejší
ho města Josefov, na starý
Novozámecké panství patřilo Albrechtu
železný most přes soutok
B RATISLAVA
z Valdštejna. Alej měří úctyhodné dva kiloLabe a Metuje, o kterém se
metry a vede od zámku v Zahrádkách přes
píše v Babičce Boženy Němjednu z nejstarších bažantnic u nás až
cové, a nebo projít navazujícím
k Žižkovu vrchu. Část aleje od Zahrádek ke
parkem ke hrobu „Kátinky“ –
klenbovému Barbořině mostu je vyhlášena
dívky, která se zabila kvůli nešťastpřírodní památkou. I se zámeckým parkem
né lásce. Alej je krásná po celý rok,
je od roku 2012 součástí chráněného úzezejména na jaře, kdy růžové květy rozsvítí
mí Natura 2000. V roce 2014 byly stromy
okolní park, a také na podzim, kdy se její
v aleji odborně ošetřeny.
Rosa
listy zbarví do žluto-červené.
gallica, která
se u nás jinde
nevyskytuje, navíc
neobvyklá tím, že nemá
trny. Je známo mnoho pověstí
o neštěstích, která stihla ty, co se snažili
růže vyplenit.

21. BŘEZOVÁ ALEJ
JILEMNICE – MŘÍČNÁ
Alej není složená ze staletých stromů, ani
nelemuje cestu k zámku, hradu či jinému
významnému místu. Každý, kdo tudy

37. ALEJ DOBRA
Mladinká alej byla vysázena teprve v roce
2014, na planině v sedle mezi horami
Loučka a Dziol, u turistické stezky na
Filipku. Manželé Rychtárkovi věnovali
pozemek pro výsadbu jabloní
krajových odrůd, které lze v těchto
polohách kolem 600 m.n.m.
zdárně pěstovat. Stromy jsou
věnovány
žijícím
lidem,
kteří

Ž ILINA
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20. ALEJ NA STARÉ HUSÍ CESTĚ
Ještě před pár lety byla část prastaré
obchodní stezky, která se mezi obcemi
Dřevčice a Skalka nazývala Husí cesta,
zarostlá neprostupným křovím a rozoraná
v poli. Když se parta nadšenců rozhodla
tuto zaniklou část obnovit, jako nejlepší
způsob zafixování cesty v polním terénu
se ukázalo vysazení aleje. Dnes ji tvoří čtyři
páteřní duby a 59 stromů starých odrůd
jabloní, hrušní, slivoní, třešní a višní. A za
pár let se tu poutník nejen pokochá, ale
i osvěží chutnými plody.

35. JILMOVÁ ALEJ U ZÁVIDKOVIC
Turista, který prochází po modré turistické
značce ze Světlé nad Sázavou do Lipnice
nad Sázavou, tuto alej zhruba v půli své
cesty jistě uvítá. Bude zde procházet
otevřenou krajinou a stromy mu poskytnou
příjemný stín. Na podzim zase alej nabídne paletu zlatavých barev. Je pozoruhodná tím, že je převážně jilmová, a takových
u nás není mnoho, jilmy jsou ovšem i zde
na ústupu.

Z LÍN
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ošetřením a je
v dobré kondici. Alej přímo
zve k dlouhým procházkám
a hezkým výletům. Vede z Loun k obci
Dobroměřice a dál je možné pokračovat
například na Červený vrch s rozhlednou
Stříbrník, odkud je hezký výhled do Českého středohoří.

34. JEDLÁ ALEJ OD OBCE SKÁLA
Tato v Česku naprosto jedinečná alej je
tvořena 95 kaštanovníky jedlými. Nachází
se v obci Skála, asi 5 km od Humpolce.
Zasadili ji místní hasiči v r. 1983. Alej
dlouhá přes 500 m ozvláštňuje silničku
táhnoucí se mezi poli od kostela ke hřbitovu. Přestože je kaštanovník u nás znám
možná již od starověku, kromě této aleje
u nás najdeme pouze tři kaštanky (nejstarší v chomutovském zooparku, největší
v Nasavrkách u Chrudimi a charakter sadu
má Vinička v Českém Středohoří).

36. ALEJ K ANENSKÉMU VRCHU
Alej vedoucí k poutnímu kostelu Sv. Anny
je velice působivou dominantou krajiny
i města Andělská Hora. Nejstarší stromy
v horní třetině mají odhadované stáří více
než 200 let a dosahují obvodu kmene až
400 cm. Nejčastěji jsou zde zastoupeny
lípy. Spodní část aleje je mladší (kolem
80 let) a skládá se převážně z javorů.
Střední část aleje je druhově i věkově
nejpestřejší. Alej patří k nejzachovalejším
a nejúplnějším historickým alejím v CHKO
Jeseníky, v roce 2008 byla vyhlášena za
památnou.

42 37

48
Č ESKÉ
BUDĚJOVICE

45

38

23

68 54

41 O

39

3 6

8 16

Od barokní brány, kterou se vstupuje
do aleje, překoná poutník k vrcholu 170
výškových metrů. Cestou si ovšem může
odpočinout u 8 šestibokých kaplí, které
stojí střídavě po levé a pravé straně. Alej
i klášter jsou součástí památkové zóny
města Králíky.

29. BŘEZOVÁ ALEJ
U RŮŽOVÉHO PALOUČKU
Tato březová alej dovede zájemce o českou historii až k Růžovému paloučku,
památnému místu, které se nachází 7 km
západně od Litomyšle. Říká, že se zde
sešli čeští bratři před odchodem z vlasti do exilu. Podle
jedné z legend vyrostly ze
slzí českých bratří růže.
V arboretu se opravdu
nalézá zvláštní druh –
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směrem na
Prachatice, přičemž v dolní části se
stromořadí sbíhá ze
dvou cest. Alej končí pod
vrchem Kamenáčem a dále na
ni navazuje křížová cesta vedoucí
k Volarské kalvárii. Za návštěvu
stojí vyhlídka Pod Kamenáčem, která
nabízí krásné pohledy na Volarsko
i samotnou alej.
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28. LIPOVÁ ALEJ
NA MARIÁNSKÉ HOŘE
První zmínka o lipové aleji pochází z roku
1886, kdy bylo na prostranství před
kostelem postaveno také 14 kapliček. Lípy
různého stáří nyní lemují půlkruhovou
křížovou cestu a její propojující cestu.
Další lípy jsou u cesty ke kostelu Narození
Panny Marie. Poslední oprava kapliček
a ozdravení stromořadí proběhly v roce
1995. Od tohoto roku je alej v evidenci
památných stromů. Každoročně se zde
koná poutní slavnost. Mariánská Hora
s rozhlednou Mariánkou se staly vyhledávaným výletním místem.
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4. SKŘIPELSKÁ ALEJ
K ZÁMKU OSOV
Alej tvoří 195 chráněných stromů –
jírovců, které nahradily v polovině 19.
století původní, lipovou alej. Vede z obce
Skřipel k osovskému zámku. Zámek patřil
rodině Palivcově. Václav Palivec byl mecenáš umění a uvážlivý hospodář, v Osově ho
navštěvovali např. švagr Karel Čapek s manželkou Olgou Scheinpflugovou, jezdili sem
i Ferdinand Peroutka nebo Hugo Haas.

24. JABLOŇOVÁ ALEJ U ZEBÍNA
Zdejší malebná krajina pod vrchem Zebínem inspirovala mnohé básníky a malíře.
Alej se nalézá mezi obcemi Jičín a Železnice. Tvoří ji vysokokmeny starých odrůd
jabloní. V aleji chce město Jičín stavět
asfaltovou cyklostezku, což vyvolalo spor,
v němž se angažují mnohé místní spolky.
Podle jedné z petic je též nazývána „Alej
bez asfaltu“ –
výstižný název pro dnes
zřejmě
jedinou alej
na
25
56
Jičínsku,

historie. Děj se odehrává právě v Litomyšli,
kde tento spisovatel dlouhá léta působil
jako profesor Filosofického ústavu (nyní
Regionální muzeum). V Jiráskově ulici, kde
se obnovené stromořadí jírovců červených
nachází, je i spisovatelův pomník. Alej je
romantickým zákoutím podzámčí a součástí tzv. Zámecké cesty.

31

29
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je
jsou
jedinečné, zvláště
na podzim,
kdy kuličky jeřabin podtrhují
krásu barvící se
přírody.

23. ALEJ NA KŘÍŽOVÝ VRCH
U CVIKOVA
Kalvárie u Cvikova je nevelké čedičové
návrší, tvořící severozápadní výběžek Zeleného vrchu. Vede k ní křížová cesta, která
je spolu s kaplí Božího hrobu a sousoším
Kalvárie chráněna jako Kulturní památka
ČR. V roce 1883 byla kolem křížové cesty
vysázena lipová alej. Společně vytvářejí
genius loci – nádherná alej s duchovním
rozměrem.
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22. KOČÁROVÁ ALEJ RASPENAVA –
KRÁSNÝ LES
Alej, která se znovu rodí, je symbol aktivity
místních lidí proti kácení silničních alejí
na Frýdlantsku v roce 2015. Jako jediná
z 5 ohrožených alejí byla tehdy zcela
vykácena, zůstalo jen 8 jasanů v ohybu
silnice. Původní alej připomíná odpočinková lavička a pamětní kámen s logem
občanské iniciativy „Zachraňme aleje“.
Dnes na stejném místě vzniká alej nová,
z javorů, lip a jasanů. Zatím jen po jedné
straně silnice.

H RADEC KRÁLOVÉ

20

12

jede, si jí však nejen všimne, ale na chvíli
se stane její součástí, což každá alej této
kategorie neumí. Břízy jsou krátkověké
dřeviny a tak je nejvyšší čas začít s náhradou stárnoucích stromů za mladé.
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17. JAVOROVÁ ALEJ MEZNÁ
Javorová alej u Mezní Louky v Českém
Švýcarsku je úžasným místem. Je to
jediná spojnice obce Mezná se světem.
Dle dobových fotografií pochází asi z roku
1890. Tato alej měla v minulosti namále,
když ji jeden starosta chtěl nechat vykácet,
aby se rozšířila komunikace. Naštěstí
k tomu nedošlo, naopak jiný starosta
později nechal dosadit místa po uhynulých stromech novými stromky stejného
druhu. Hlavně na podzim, kdy stromy hrají
nejrůznějšími barvami, je pohled na alej
doslova dechberoucí!

13. ALEJ PŘÁTELSTVÍ
NA JEZEŘE MEDARD
Pozoruhodná alej byla vysázena u příležitosti stého výročí naší republiky. Sto
rodin z Karlovarského kraje založilo alej
tvořenou stovkou stromů.
Po konzultaci s odborníky byl pro extrémní
podmínky jižního svahu s jílovým podložím
jako nejvhodnější vytipován dub zimní
i pro jeho odolnost a dlouholetost. Alej
se nachází u jezera Medard, zatopeného
hnědouhelného dolu, nyní je to největší
umělé jezero v ČR. Okolní krajina prochází
rekultivací.
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stromy rozestavěné stánky a lid, dychtící
po pouťových atrakcích, alej zcela zaplní.

alej láká návštěvníky i obyvatele Slavonicka k procházkám.

vede
červeně značená
turistická cesta.
Kdo si troufne jít dál
a projde kolem tajemné
zříceniny Rychleby, toho
červená značka dovede
až k nepřehlédnutelnému
zámku Jánský Vrch v Jeseníku. Cestou může sledovat
i naučnou stezku Rychlebskými
horami.
43. PLATANOVÁ ALEJ
V BYSTŘICI POD HOSTÝNEM
Platanová alej byla vysázena kolem roku
1850 na pravém břehu řeky Bystřičky.
Podle zápisů ji dal vysadit zapálený botanik Olivier Karel, svobodný pán z Loudonu.
Dnes alej sestává z 25 stromů v druhové
skladbě platan javorolistý, lípa srdčitá
a jasan ztepilý. Průměr největších platanů
přesahuje jeden metr, jejich výška je od 19
do 27 m. Vzhledem k mimořádné významnosti platanové aleje vynakládá město
velkou péči na její zachování.
44. JABLOŇOVÁ ALEJ U VÍTONIC
V Podbeskydské pahorkatině mezi Vítonicemi a Bystřicí pod Hostýnem zdobí silnici
malebná a pokojná krása starých stromů.
Jabloňová alej je půvabná v každém
ročním období: v květu, s jablíčky, plná
barevného listí i pod sněhem. V nejlepším
stavu je alej mezi Vítonicemi a Mrlínkem.

45. LIPOVÁ ALEJ UHERSKÝ
OSTROH – MORAVSKÝ PÍSEK
Jedna z nejstarších zachovaných alejí
okolo silnic tu stojí už více než 170 let, takže „pamatuje“ i národní obrození. Místní
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mavé stromořadí,
které je výraznou
dominantou Horního
parku. Stáří stromů se odhaduje přibližně
na 200 roků. V letech 2004 – 2006 město
Moravský Krumlov provedlo celkovou
obnovu parku, jenž patří mezi příjemná
místa k procházkám a odpočinku.
49. MELKOVSKÁ ALEJ
Alej vysázel roku 1935 hajný František
Martinek. Ačkoliv roste v údolní nivě
říčky Bělé, tedy na poněkud nezvyklém
stanovišti, je ve velmi dobrém stavu. Celá
alej byla zanedbaná a zarostlá náletovými
dřevinami, ale po jejím vyčištění vystoupily břízy z šedi lesa. V současnosti ji tvoří
přes 200 vzrostlých bříz v délce 1 km.
Největší bříza v aleji má u paty stromu
obvod 225 cm.

LEGENDA:

LISTNATÝ STROM

JEHLIČNATÝ STROM

50. JEDOVNICKÁ ALEJ
Stromořadí lip a jasanů lemující silnice
vedoucí z Jedovnic do Lažánek a do
Rudice je památkově chráněno. Největší obvod má lípa u zastávky autobusu
v Jedovnicích. V roce 2015 muselo být
23 stromů pokáceno z důvodů velkého
poškození kmene, hniloby a napadení
infekcí. Další stromy v aleji ošetřili odborníci a 30 nově vysazených lip je nadějí do
budoucna.
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