2. ArtDialog/ArtMill Center for
SustainAble Creativity
Miřenice 36, Horaždovice
www.artmill.eu,
www.art-dialogue.org
Umění + environment.
Civics 101, part 1
31. 7.
Výstava a sympozium

9. 11. - 11. 11.
Připravíme faru na zimní spánek.
10. Ekologický institut Veronica
Pracoviště Brno ZO ČSOP Veronica,
Panská 9
Pracoviště Hostětín Centrum
Veronica Hostětín, Hostětín 86,
Bojkovice
www.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.
Krajem žítkovských bohyní s vůní bylin
(Žítková)
3. 6.
Lektorovaná vycházka o historii a krajině
Žítkové a tradičním bylinkářství.
Zahradní slavnost 2018
10. 6.
Velká oslava přírodního zahradničení.
Včelaření ve Warré úlu
16. 6.
Letní škola soběstačnosti, udržitelnosti
a klimatu 2018
22. 8. - 26. 8.
Jablečná slavnost 2018
23. 9.

3. Ateliér Síň
židovský hřbitov, Telč
http://ateliersin.tumblr.com/
Ateliér Síň působí v bývalé obřadní
místnosti židovského hřbitova v Telči.
Spolek Oblast, která za projektem stojí,
organizuje rezidenční pobyty umělců,
výstavy se zaměřením na krajinu
a kulturní akce v Telči a okolí. V letošním
roce se představí Nina Fránková
a Denisa Kollarová, Adam Tománek,
JMM, Robert Houzar, Silvie Milková
11. Farmstudio
a Jana Butzke, Suchý Design, Jiří Baštýř,
Vysoká 26, 277 24
Hana Sommerová, Eva Hřebíková
http://www.farmstudio.cz/
a Eliška Hanušová.
Farmstudio poskytuje zázemí pro plenéry
a workshopy. Dále organizuje rezidenční
4. BaoDílna, ateliér, dílny,
pobyty a provozuje galerii zaměřenou
galerie / KafeKnihy Jednota
na současné umění. Umístění v CHKO
Pražská 157-8, Tábor
Kokořínsko nabízí dostupnost hlavního
https://www.facebook.com/
města a současně pobyt v krajině
baodilna/
tajemných roklí, skal a hlubokých lesů.
Každý měsíc nová výstava současných
výstava Objekty
československých výtvarníků,
9. 6. - 9. 9. (vernisáž 9. 6.)
knihkupectví s nejnovějšími knihami od
Hovory s míchačkou (workshopy
vybraných autorů.
klasických stavebních technik pro kutily)
→ Omítání a štukování
5. Úterský spolek Bart
15. - 17. 6.
Úterý 25, 330 40
Vernisáž výstavy rezidenčního umělce
http://bart.utery.eu/
21. 7.
Hovory s míchačkou
Úterský spolek Bart byl založen v roce
→ Zdění a spárování
2000. Impulsem byl sen o rekonstrukci
vzácných historických varhan v úterském 27. - 29. 7.
Vernisáž výstavy rezidenčního umělce
kostele. Roku 2015 jsme se rozhodli
s projekcí filmu Na tělo za účasti
zakoupit zchátralý památkově chráněný
dům čp. 69 na úterském náměstí, zvaný režisérky Libuše Rudinské a Jindřicha
Štreita
Dům Na Růžku nebo také Turbovna.
Pustili jsme se do prací na jeho záchraně 18. 8.
Letní škola analogové fotografie (tvůrčí
a zase máme sen: vybudovat tu
dílna zaměřená na ruční zpracování
komunitní dům s kavárnou, historickou
černobílé fotografie v temné komoře)
expozicí a infocentrem.
23. - 26. 8.
Hovory s míchačkou
6. Bezobav
→ Omítání a štukování
Dyjice 8, Telč
21. - 23. 9.
http://bezobavdyjice.cz/
Ergoterapeutické pobyty pod vedením
Bezobav je o setkávání. Setkávání
ergoterapetického autodidakta Pavla
v krajině lesů, luk, rozsíček a typických
Mately
bezů, v místě s nezaměnitelným geniem
loci, který společně s přírodou dotvářeli
12. Galerie Dům
osamělí umělci od dávných časů. My
Broumovský klášter, Klášterní 1
v Bezobavu se snažíme propojovat cesty
http://www.galeriedum.cz/
lidí, jež tady žijí, žili nebo sem přicházejí. Galerie Dům těží z možnosti prezentace
Jako nástroj nám slouží hudba.
současného umění v historicky cenném a
atraktivním prostředí barokního kláštera.
7. Bohemiae Rosa
Pořádá výstavy v domku zahradníka
http://www.bohemiaerosa.
uprostřed klášterní zahrady, kterou
org/
zkrášlují také sochařská díla současného
Miloš Šejn a Frank van de Ven
autora v rámci výstavního projektu Sochy
spolupracují na pololetních
v zahradě.
interdisciplinárních „Body-SiteHynek Martinec / Kilián Ignác D.
Exploration“ projektech v různých
6. 5. – 17. 6. 2018 (vernisáž 5. 5. od 17
národních přírodních rezervacích
hodin)
a kulturních památkách v České
Eduard Seják a Petr Stibral / Klášterní
Republice.
zahrada 2018
6. 5. – 30. 9. 2018 (vernisáž 5. 5. od 17
SiteBodyExploration
hodin)
25. - 30. 8.
Marius Kotrba / Základní vztahy
Česká republika a Polsko
Mezinárodní interdisciplinární workshop 24. 6. – 12. 8. 2018 (vernisáž 23. 6. od
17 hodin)
pod širým nebem pro umělce
Jiří Sopko
a tanečníky, zkoumající vztah mezi
19. 8. – 30. 9. 2018 (vernisáž 18. 8. od
tělem, uměním a krajinou.
17 hodin)
8. Bubec, umělecké studio
Tělovýchovná 748, Praha 5 Řeporyje
https://www.bubec.cz/
Studio BUBEC je uměleckým prostorem
v Praze-Řeporyjích. Působí nejen jako
sochařské studio, ale i jako kulturní
centrum s využitím pro rezidenční pobyty
umělců, pořádá výstavy, dílny pro děti
a mládež a vyvíjí mnoho dalších aktivit.
Art Safari 33: NEBEPEKLO
16. - 17. 6.
Kurátorka Daniela Kramerová, grafický
design Daniel Suška
Tradiční přehlídka Art Safari je
koncipována jako tematická výstava
a kulturně-komunitní akce.
sobota 16. 6.: 14:00 Petr Korbelář litografická dílna s MICLem, 14:00
dětská dílna; 16:00 zahájení, 16:15
koncert Bohdan Mikolášek, 17:00
přehlídka modelů Ivany Hanzlíkové,
17:30 koncert Phil Shoenfelt, 18:15 slam
poetry, 19:00 koncert Ing. Puding, neděle
17. 6.: 14:00 workshop pro děti, 15:40
Andrea Králová - Jako madona (kostýmní
performance), 16:00 koncert Tomáš
Najbrt, 17:00 koncert Please the trees.
9. Domaslav
fara u Domaslav
http://www.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.
Setkání/Treffen
23. 7. - 29. 7.
Setkání s německými rodáky.
Literární FARA-ON
12. 9. - 16. 9.
Spojení literární a land-artové
Domaslavi.
Uspávací Domaslav

13. Galerie Garáž
Burešov, č.ev. 2354, Zlín
http://www.galeriegaraz.cz/
Galerie Garáž se snaží prezentovat
umění jako proces, jako čin, jako hru,
jako možnost k setkání, k prolínání forem,
názorů a pohledů.
14. Galerie Na shledanou
hřbitov Malsička, Volyně
http://galerienashledanou.
blogspot.cz/
Galerie sídlí v prázdné smuteční síni z
konce 80. let. Galerie Na shledanou chce
svým programem říci, že bez smrti není
života a smrtí hodně věcí naopak začíná.
Umělci tu vytvářejí díla v rámci rezidencí.
Patrik Pelikán – Spád
12. 5. - 15. 9.
Experiment, ve kterém umělci rozvíjejí
části děl jiných umělců. Do vestavby,
kterou provedl architekt Norbert Schmidt
(2014) a zaklenul sochař Jiří Příhoda
(2017), vstupuje novým monumentálním
reliéfem malíř Patrik Pelikán.
Lawrence Wells
7. 7. - 30. 9.
15. Galerie Sam83
Česká Bříza 83, 330 11 Třemošná
http://www.sam83.cz/galerie/
Galerie sam83 byla otevřena se záměrem
vytvořit zázemí a prostor pro volné
myšlenkové pole. Provozuje bytový
prostor 4 OKNA v Klatovech. V roce
2013 vzniklo nové místo pro rezidenční
pobyty. Galerie je samofinancována, její
hospodaření je podřízeno principům ekosociální ekonomiky.
ting tar tid
vernisáž 9. 6. v 17 hodin
Amalia Fonfára, Martina
Kocmanová, Magdalena
Manderlová, Julie Nemi, Tea
Záchová, Zlata Ziborová, kurátorský
koncept Terezy Záchové, výstava potrvá
do 3. 8.

sandra svobodová / jakub hájek
vernisáž 18. 8. 2018 v 17 hodin, výstava
potrvá do 12. 10.
retrospektiva guma guar
vernisáž 20. 10. v 17 hodin
16. Galerie Krystal
Dělnická 18, 736 01 Havířov
http://galeriekrystal.cz
Galerie se soustředí hlavně na podporu
fotografie a současného designu. Pořádá
výstavy, vzdělávací programy, besedy,
odborné přednášky, výtvarné dílny.
17. Galerie Z ruky
Křížovice 3, Doubravník, 592 62
Nedvědice
http://www.galeriezruky.cz/
Výstavní prostory jsou v původní stodole.
9. 6. Veronika Palečková – obrazy,
koncert: Moravské jazzové duo
17. 6. v 17 hodin zahájení sezony dětem:
Pavel Šmíd - Větrná pohádka
23. 6. odpoledne v Křížovicích: Flamenco,
v 16 hod - Veronika Vítová - tanec, Petr
Vít - kytara
23. a 24. 6. Výstava kolumbijských
šperků
5. 7. Jan Svoboda – obrazy, Divadlo
kjogen Brno
21. 7. odpoledne v Křížovicích: Jazzové
odpoledne, v 16 hodin - Petr Kořínek basa, Milan Kašuba - kytara, Vít Vavrda
- bicí
4. 8. Marie Filippovová – obrazy, koncert:
Libor Janeček a Kristina Vaculová
11. 8. srpnové pohádky (začátek v 17
hodin): 11. 8. divadlo Tineola - Jak spolu
stromy mluví, 12. 8. storytelling Martin
Hak - Děda Jožka a jiné příběhy, 18. 8.
Jan Hrubec, Dřevěné divadlo - O princi z
knížky, 19. 8. Divadlo ToTem - Divotvorný
mlýnek, 25. 8. Divadlo Harmonika Pohádka o písničce, 26. 8. Divadlo
Harmonika - Tři pohádky o Honzovi
18. Statek Hella
Újezd u Cerhovic
GPS: 49°49‘54.792“N,
13°50‘20.640“E
Hella není jen skateboarding, hardcore
a punk. Corovou scénu doprovází nějaký
ideje, především vymanění se ze stáda
ovcí a hlavního proudu symbolizovanýho
konzumní společností. Spojujícím prvkem
hlavně kritický myšlení.
19. Hornický skanzen Mayrau
Vinařice u Kladna
http://mayrau.omk.cz/
Areál bývalého dolu je poslední
zachovanou ukázkou dolování černého
uhlí na Kladensku. Nedílnou součástí
programu skanzenu jsou výstavy.
20. Chaloupky
https://www.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.
21. Chaos Střítež
Střítež 68, Polička
https://www.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.
Jana Koko King a Tomáš King - Zelený
muž
30. 4. - 18. 5. 2018
Zelený muž... je v našem podvědomí
vyhynulým druhem. Někdy jej objevíme
jako tvář, ovinutou ratolestmi, nezřídka
mu rostou větve i z nosu, úst a uší.
22. Janovičky
Janovičky u Luže
https://www.facebook.com/
janovicky/
Účelem spolku je ochrana, propagace
a zpřístupnění kostela Zvěstování Panny
Marie a všestranné využití tohoto místa ke
kulturním událostem.
23. jinakrajina
Katastr obcí Šarovy, Lhota, Salaš a
Bohuslavice u Zlína
http://www.jinakrajina.eu/
Jiná krajina realizuje dlouhodobý projekt
KŘÍŽE CESTY SOCHY KRAJINA LIDÉ na
katastrech obcí Šarovy, Lhota, Salaš
a Bohuslavice u Zlína. Snaží se
o navrácení člověka do kulturní krajiny.
Vznikají tři nové objekty na betonových
základech bývalých napaječek v údolí
Javorník (Bohuslavice). Kolem jeřabinové
aleje je možno nahlédnout na srůstání
letošních roubů hrušní, jabloní, mišpulí,
třešní, špendlíků, ale i okrasných hlohů
s podnožemi příbuzných dřevin. Na mýtině
je možné pozorovat zrod nového lesa.
Den hrušek u hrušňové aleje
30. 9.

24. Kaplička v Zálesí
Zálesí u Javorníka
http://kaplicka-zalesi.
blogspot.cz/
Venkovská mini-galerie současného
umění v sakrálním prostoru malé Kapličky
sv. Urbana v Zálesí u Javorníka. Výstavy
se dotýkají náboženství a spirituality,
a zároveň používají jazyk současného
umění. Poslední sakrální bod v krajině,
který v Zálesí zůstal po původním
obyvatelstvu.
25. Klub korealistických aktivit
https://www.facebook.com/
klubkoaktivity/
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.
26. Königsmühle, Land&Art
Loučná pod Klínovcem
http://konigsmuhle.cz/
Umělecký land art festival v zaniklé obci
Königsmühle.
27. KRA – Kravín Rural Arts
Hranice u Malče 6
http://kra.land
KRA – Kravín Rural Arts 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.
Fanfára Hranice
26. 5. od 14 hodin
Malý festival pochodových kapel v
Hranicích a okolí. Vystoupí Leškovanka,
Vykořisťovatelé Family Marching Band,
Miro Tóth a Funeral Marching Band,
Slavovy megafony a další.
27. 5.
Společné zpívání a tanec u kapličky nad
Malčí. Začátek v 16 hodin.
On/Off #7
30. 6.
Kravín pořád stojí.
Kapely se zařizují.
Pivo a jídlo se navaří.
Uděláme si to zase hezký!
28. Křič fest
Chříč 2, 331 43
http://www.kricfest.cz/
Křič Fest se koná v areálu pivovaru v obci
Chříč. Kromě hudebního a divadelního
programu, se můžete těšit na řemeslné
tržiště, přednášku, výstavu, program pro
děti a komentované prohlídky pivovaru.
9. ročník festivalu
25. 8.
29. KultiVAR
Na Rybníčku 387/6, Liberec 3
http://www.kultivar.xyz/
KultiVAR je coworkingové centrum
věnované řemeslu, designu, kultuře
a sdílené kanceláři.
30. Kulturák ARCHA
Lubná 125, 56963 Lubná
https://www.facebook.com/
kulturakarcha/
Projekt Kulturák ARCHA bilancuje na
pomezí galerie a komunitního centra.
Naši výstavní činnost obohacujeme
o doprovodné programy v podobě
přednášek, koncertů a edukačních
programů.
Milena Dopitová aA_02
16. 6. - 22. 7.
Výstava Mileny Dopitové představí
projekt přímo koncipovaný pro specifický
prostor Kulturáku ARCHA.
Rezidenční pobyt Miroslava Tótha
4. 8. -11. 8.
Rezidenční pobyt Miroslava Tótha,
mladého hudebního skladatele,
performera, saxofonisty a hudebního
teoretika.
Markéta Othová aA_03
1. 9. - 30. 9.
Laureátka Ceny Jindřicha Chalupeckého
pro prostory Kulturáku ARCHA vytvoří
nový cyklus fotografií.
Jiří Straka aA_04
3. 11 - 2. 12.
Výstavě Jiřího Straky, inspirované
tématem dušiček, bude dominovat
monumentální tušová malba vytvořená
přímo na stěnu Kulturáku ARCHA.
31. Kulturní centrum
Řehlovice
Na statku 20, 403 13 Řehlovice
http://www.kcrehlo.cz
Naše občanské sdružení bylo založeno se
záměrem pořádat česko-německé kulturní
a společenské akce, jako jsou sympozia,
studijně výměnné a poznávací zájezdy,
výstavy, literární setkání, přednášky,
divadelní a filmová představení.
Vernisáž sochařského sympozia Lavy
14. 7.
Sympozium LAVY má charakter
otevřených sochařských dílen. Vzniklá
díla spojuje materiál - hořický pískovec.
Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch:
1968
3. 8. - 5. 8.
Co vše začalo, vyvrcholilo či skončilo
rokem 1968? Výstava: Helena
Hlušičková.
Workshop Řehsign V. & Kulturní brunch:
1993
12. 10. - 14. 10.
Pokračování řehsignu, tentokráte na
motivy událostí z roku 1993. Křest
katalogu 20 let Proudění – Strömungen.
32. Ku prospěchu
Chomutov
http://www.kuprospechu.org
Kuprospěchu jsme zakládali jako studenti
a čerství absolventi vysokých a středních
škol. Naše činnost směřuje ke kulturní
a sociální regeneraci lokality.

33. Luhovaný Vincent
A. Slavíčka 267, Luhačovice
www.luhovanyvincent.cz
9. ročník festivalu Luhovaný Vincent
28. 6. - 1. 7.
Cílem multižánrového festivalu je
obohacení kulturního života Luhačovic
a rozvoj živých hudebních, dramatických,
tanečních, výtvarných, literárních
a filmových forem. Zaměřujeme se na
invenční formy jako je site-specific,
taneční divadlo, happening
či performance.

Kontakt a přihlášení: Jiří Zemánek,
sarvanga@centrum.cz, 777 117 466.

34. Menteatrál
Neratov, Bartošovice v Orlických
horách 84
http://menteatral.cz/
Festival Menteatrál je platforma pro
setkání divadelních souborů a umělců,
kteří se dlouhodobě zabývají prací
s lidmi s mentálním znevýhodněním
a jiných specifických skupin. Divadlo,
workshopy, diskuze, koncerty a především
naopakovatelná atmosféra.

46. Pivovar Lobeč
Lobeč 34, 277 36 Lobeč
http://www.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.

45. Pivovar Chříč – Propolis
Chříč 2, 331 43
http://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.

47. Pohádková rezervace
Hořice na Šumavě
3. 7. - 26. 8.
http://www
pohadkovarezervace.cz/
Letní divadelní scéna pod širým nebe.
Představení jsou koncipována jako
pohyblivé přírodní divadlo. Diváci se
stávají součástí děje a ovlivňují jeho
průběh.

35. Festival Mišmaš
Statek Ústsko, Luhačovická 384,
Bojkovice 687 71
22. - 23. 6.
https://www.mismas.org
Festival probíhá na statku Ústsko nad
obcí Bojkovice, z něhož je krásný výhled
na okolí, zámek Nový Světlov a podhůří
48. Polom – kostel sv. Kunhuty
Bílých Karpat. I po 23 letech se stále jedná
Polom u Trhové Kamenice
o DIY akci bez sponzorů, vyhazovačů a
http://polom.eu/
oplocení. Koncerty probíhají v maštali a na
Polom usiluje o záchranu ohroženého
louce ve stanu, taneční stage vedle ruin
kostela sv. Kunhuty v Polomu u Trhové
staré stodoly, poblíž vinný sklípek a jako
Kamenice. Nejde jen o obnovu samotné
bar slouží upravený hospodářský dům.
stavby, ale i snahu oživit toto místo –
využívat jej ke kulturním a vzdělávacím
36. Na Kalvárii
aktivitám.
Ostré u Úštěka – kopec Ostrý
50.587889 N 14.3725317 E
http://www.prokompot.cz
Zastavení Na Kalvárii
30. 4. – 9. 6.
Intervence „Zůstat stát, stanout, stavit se
<kde>, zajít <kam>, přestat (fungovat),
ustat, podivit se <čemu>, zarazit se,
pozastavit se, pohovořit <o čem>, věnovat
<čemu> (pozornost)“ se svým konceptem
i názvem zabývá doslovností, matoucí
přesností a zkratkovitostí slovníkového
výkladu pojmu zastavení v kontrastu
s jeho osobním i duchovním obsahem.
Vystavují členové a přátelé spolku
Farmstudio.
37. Národní centrum zahradní
kultury v Kroměříži
Generála Svobody 1192, Kroměříž
http://www.nczk.cz/
Multioborové centrum pro oblast péče
o historické zahrady a parky v České
republice.

49. Potřeby – místo setkávání a
galerie
Rooseweltova 176/4, Třešť
https://www.facebook.com/
potreby
Potřeby - místo setkávání a galerie dočasný prostor pro pořádání kulturních
akcí a prezentací současného umění.
50. Povaleč
2. - 4. 8.
Valeč na Karlovarsku
http://www.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.
Výstava na festivalu Povaleč
2. - 5. 8.
Skupinová výstava ve staré kovárně
v zámeckém areálu ve Valči. Vystavující:
Pavel Havrda, Jana Mercogliano, Johana
Střížková, Michal Kindernay ad., kurátorka:
Tereza Špinková.

38. Neleň!
2. - 4. 11. Slavičín
https://www.nelen.cz/
Neleň! představuje příběhy osobností,
51. Sluňákov Dům přírody
které inspirují svým úsilím, motivací a
Litovelského Pomoraví
nadšením. Smyslem je umožnit vzájemné
Skrbeňská 669/70, Horka nad
setkání vystupujících a návštěvníků, a to
Moravou
prostřednictvím přednášek, workshopů
http://www.slunakov.cz
a diskuzí. Program kulturně doplňuje
vernisáž, divadelní představení a koncerty. Idea Sluňákova a jeho činnosti souvisí se
snahou o prohlubování úzkého sepětí lidí
s přírodou a s krajinou, kterou obývají.
39. Nezevli jen tak
Kovářská 7, Srbsko 267 18
Hravá prohlídka přírodní galerie
http://www.nezevli.cz/
1. 6. od 16:30
Jsme skupina mladých lidí usilující
Putování galerií v přírodě okolí Sluňákova
s prožitkovými aktivitami.
o zlepšení veřejného prostoru skrze drobné
Galerie v přírodě naboso
zásahy vzniklé ve spolupráci s místními
9. 6. od 13 hodin
občany. Organizujeme workshopy pro
Naše nohy nás nosí po tomto světě.
studenty architektury na pomoc vesnicím
Pojďme jim na chvíli dát volnost, vyzout je
a menším městům.
z bot a odpoutat od tkaniček. Budete mít
možnost si vyrobit barefoot sandály.
40. Nová Perla
Stavba pece na tavení železa – workshop
Kyjov
9. 6. od 9 hodin
https://www.facebook.com/
Přijďte nám pomoci postavit historickou
cityperla
hliněnou pec na tavení železa. Workshop
Nová Perla se stěhuje z papírny ve
vede archeolog Filip Šrámek. Pouze pro
Vraném nad Vltavou do industriálního
předem přihlášené.
objektu v Kyjově.
52. Soulkostel
41. Okolojeles Vol. IV
Vernéřovice 239, 549 82
Tak trochu alternativní hudební
https://www.soulkostel.cz/
festival v přírodě a s přírodou
Zrestaurovaný kostel ukrytý v zapadlém
27. - 28. 7.
koutě Česka. Jeho ruinu před několika
Nárameč, areál Doubí (okres Třebíč)
lety objevili Hans a Marjolijn. Ti se
GPS: 49°16’15.028″N, 15°58’7.149″E zamilovali do trosky kostela, do přírody
okolo a do celé vesnice. Po rekonstrukci
42. Okrašlovací spolek Za
se v kostele dějí kulturní a vzdělávací akce,
krásnou Ostravu
které organizují zejména pořadatelé z
Ostrava
Broumovska.
http://www.krasnaostrava.
Plum Green (Nový Zéland), Meerval
cz/
(Nizozemsko)
Spolek je intelektuální povahy, podporuje 9. 6. od 20 hodin
kritické myšlení, tříbení názorů, diskusi
Koncert novozélandské písničkářky. Jako
(a učit se jí) a humor v otázkách
předskokan se představí Hans Brussee se
související s Ostravou a profesními zájmy svým hudebním projektem Meerval.
členů spolku. Navazuje volně na obdobné Hill Dunes (USA), Tomáš Palucha
spolky v předválečném období.
(Česko)
15. 6. od 20 hodin
Americká kapela kolem charismatického
43. Oživme Prameny
písničkáře Tima Remise z Chicaga
Prameny 353 01
přijede do Soulkostela v doprovodu
https://www.facebook.com/
instrumentálních mágů Tomáš Palucha.
ozivmeprameny/
Audiovizuální experiment: Spánek: Barvy
Mezi hlavní počiny se řadí rekonstrukce
23. 6. od 20 hodin
minerálních pramenů Rudolf a Gisela
Přespávací audiovizuální experiment,
a zpřístupnění jejich okolí bývalého
sdílená spánková zkušenost. Celonoční
lázeňského parku.
představení zkoumající vliv zvuku a obrazu
na lidské myšlení. Po „probuzení“ snídaně.
44. Pilgrim – POTULNÁ UNIVERZITA
Kevin Thompson / Hazel Atlas (USA),
PŘÍRODY
Yeresunvetsin (Česko)
http://pilgrim-putovani.
30. 6. od 20 hodin
blogspot.cz/
Kytarista newyorských hledačů Enablers
Cílem spolku PILGRIM je pěstování
Kevin Thomson přijede se svým sólovým
projektem Hazel Atlas. Doprovodí ho
celostních přístupů k osobnímu rozvoji,
broumovští Yeresunvetsin.
vztahu ke krajině i k vytváření lidské
Symposium
kultury.
4. - 15. 9.
Začněme od lesa
Již po několikáté se v Soulkostele
16. - 21. 7.
uskuteční symposium věnované všem
Dolní Lomná
druhům umění a pořádané Heidi
Seminář Potulné univerzity přírody.
Hornáčkovou.
O budoucnosti lesů a lidského
Koncert/performance: Andy The
společenství v době krize klimatu.
Doorbum (USA), Šoumen (Česko)

8. 9.
Originální performer a muzikant Andy The
Doorbum se vrací do Soulkostela. Jako
host ho doprovodí nemenší samorost,
polabský Šoumen.
53. Státní zámek Valeč
Valeč v Čechách
www.zamek-valec.cz
Zámek je pestrý
květen - říjen
Výstava studentů uměleckých vysokých
škol. Název výstavy souvisí s historií
a současným stavem této památky,
které však nejsou pro nezasvěceného
návštěvníka na první pohled patrné.
Většina vystavených děl tedy nějakým
způsobem komunikuje s interiéry zámku.
54. Švestkový dvůr - Divadlo
Continuo
Malovice 35 (okres Prachatice)
https://www.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.

63. Z kopce
9. 6. od 14 hodin
Za humna nad líhní v Dolní Cerekvi
https://www.facebook.com/
roztockolektiv/
Sousedi, přespolní, přijďte do kopce na
festival Z kopce! Letos přibude: Čajovna
s dobrotama, Věštírna, žonglovací dílna,
hledání pokladů a pevné dveře kadibudek!
Tradičně: veganské i masné choutky, vína,
dílny, hřiště, tržiště, chůvy, múzy, můry,
půlnoční promítání...oheň do svítání..
Program: Divadlo Kufr (Brno) - Sportovní
pohádka (inter-aktivní příběh o líné žačce
a její pančelce), loutkové divadlo Já,
JL110711 (Litovel) - ekosociální cyberdrama (večerníček s roboty a nečekanými
efekty), Láska - (on & ona, humorná slina
ze Zlína), Laďa Latka trio - (tři praví srdcaři
z tepny Českých Budějovic), Lu a Džigolos
- (čtyři bujné živly z Jihlavy), Radimova
kapela Karel (svéhlavý vrtošivý blues
z Jihlavy), Blachut (výslech a výprask
z Brna). U Ohně zahraje harmonikář Vít
Moštek s kamarády a banda Petra Zástěry.

64. Zauhlovačka
Rumburská, 46311 Vratislavice Nad
Nisou
http://www.zauhlovacka.cz/
https://www.facebook.com/
zauhlovacka/
55. Tabook
Projekt kulturního centra ve věži se
Tábor
zaměřuje na oživení památkově chráněné
http://www.tabook.cz/
technické stavby zauhlovací a vodárenské
Mnohoúrovňový festival a mezinárodní
věže. Hlavním cílem je vytvořit inspirativní
setkání kvalitních malých nakladatelů,
místo pro setkávání, tvorbu a relaxaci
festival obrazové knihy a ilustrace,
všech věkových skupin, s myšlenkou na
se odehraje jako obvykle na přelomu
obnovu tradičních řemesel a probouzení
září a října. Trvá jen pár dní, ale jeho
uměleckého cítění v lidech, které snoubí
přesahy, dopady a duchovní i praktická
kulturní dění obce a společenskou
pokračování se rozvíjejí po celý rok.
výchovu.
9.6.
56. Tančírna Račí údolí
Otevíráme Zauhlovačku Vol. 3 - Cesta do
Račí údolí, Javorník
http://www.tancirna.rychleby.cz/ vesmíru
Secesní budova v lese v údolí Račího
65. Zeměloď
potoka. O června do září připravujeme
u osady Sedliště nedaleko města
celou řadu především tanečních akcí.
Sázavy
Budova patřila k vyhlášeným výletním
49°51‘50.000“N, 14°54‘54.000“E
místům obyvatel Javorníku i širokého
http://www.zemelod.cz
okolí.
Zeměloď je ostrovní dům, který není
Čaje o 15 s hudebním doprovodem se
napojen na sítě a je postaven velkou
konají:
měrou z použitého materiálu a místní
1. 7., 7. 7., 8. 7., 15. 7., 22. 7., 29. 7., 26.
hlíny; první Zeměloď ve střední Evropě,
8., 2. 9.
zvanou Zeměnka, postavil spolek
Anna Sypěnová - Fasety prožitku
Zeměloď poblíž Sázavy pod vedením arch.
1. 5. - 1. 7.
Ateliér malby Roberta Šalandy a Lukáše Reynoldse a s pomocí spousty ochotných
lidí.
Machalického (AVU)
5. 7. - 1. 9.
Yvonne Most (salonek) a Filip Raif Slovensko ↓
Pohlednice „Když...“ (sál)
5. 9. - 1. 12.
66. Alter Nativa
Letní program koncertů, informace na
Brdárka 36, 049 34 Brdárka
webových stránkách.
http://www.alter-nativa.sk/
57. Ukradená galerie
Banská Štiavnica, Český Krumlov,
Děčín – Podmokly, Glastonbury, Linz,
Lisabon, Miláno, Nitra, Praha, Písek, Telč
https://ukradenagalerie.cz/
UKG je experimentální streetartový
projekt, který vznikl v květnu 2010
v Českém Krumlově. V dlouhodobě
opuštěných městských vitrínkách se
konají outdoorové výstavy a vystavená díla
zůstávají na místě týden.
58. Uhelný mlýn a Kotelna
Areál Šroubáren, 252 66 Libčice nad
Vltavou
https://uhelnymlyn.cz
Rekonstrukce Uhelného mlýna vynesla
v roce 2013 Patriku Hoffmanovi cenu
Grand prix architektů. 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.
59. Veselské kulturní centrum
Náměstí Míru 667, Veselí nad
Moravou
http://kultura-veseli.cz/
Organizace má na starosti organizaci
a rozvoj kulturního života, společenského
života a cestovního ruchu ve městě a jeho
okolí. Rovněž provoz kina Morava,
Městské knihovny, Kulturního domu
a Turistického centra Veselska.

sk/
Aktuálne sa venujeme najmä
permakultúre, jej praktickej aplikácii
a organizovaniu kurzov, dobrovoľníkom
v rámci Erazmus+, vydavateľskej činnosti
v rámci nášho programu Čitateľský klub
Alter Nativa, záchrane genofondu čerešní
v oblasti Brdárky, včeláreniu...
67. ArTUR – udržateľná
architektúra
Hrubý Šúr 237, 903 01 Hrubý Šúr
http://ozartur.sk/
ArTUR združuje jednotlivcov, odborníkov
aj firmy, ktorým záleží na udržateľnom
stavaní, obnove a bývaní. ArTUR
VZDELÁVA: remeselníkov, stavbárov,
svojpomocných staviteľov, záujemcov.
68. BANSKÁ ST A NICA
Contemporary
Trate mládeže 6, Banská Štiavnica
http://www.banskastanica.
sk/c/home/
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.

69. Bašta – kultúrno-komunitné
centrum
Na hradbách 94/3, Bardejov
www.bastakulturcentrum.sk
60. Víkend otevřených zahrad
Priestory dlhodobo nevyužívanej Hrubej
9. - 10. 6.
bašty v súčasnosti spravuje občianske
http://www.
združenie Different spolu s ďalšími
vikendotevrenychzahrad.cz/
aktívnymi Bardejovčanmi a miestnymi
Svátek otevírání běžně nepřístupných
umelcami. Spoločne ju oživujú rôznymi
zahrad veřejnosti vznikl ve Velké Británii.
kultúrnymi a komunitnými aktivitami,
V České republice do projektu zapojujeme upravujú jej priestory a vytvárajú tak aj
i běžně navštěvovaná místa, ovšem
v malom meste priestor, kde sa stretávajú
s doplňkovým programem. Chceme
pestré žánre a rôzne komunity ľudí. Do
zvýšit informovanost a povědomí lidí o
Bašty môžete zavítať od utorka do nedele
zahradním umění, zahradní architektuře,
vždy od 14 hod.
parcích, zahradách a veřejných
filmové premietania kina Kameň každý
prostorech.
štvrtok od 19 hod.
herničky pre deti každý piatok od 9:30 do
61. White Gallery v Osíku u
11:30
Litomyšle
Stopy v pamäti (Divadlo Odivo)
Osík 371, Osík u Litomyšle
13. 6. o 20 hod.
http://www.whitegallery.cz/
Multižánrový memory festival Forever
Mezi nebem a zemí
Megashit fest 13. - 16. 6.
17. 6. - 28. 10., vernisáž 16. 6. ve 14 hodin Lokálny bazár 16. 6. od 10 hod.
Výstava konfrontuje grafické listy Ludmily Multižánrový festival – Ružový bicykel
16. - 17. 8.
Jandové (1938-2008) z přelomu 60.
Remeselný hrnčiarsky workshop
a 70. let s aktuálními obrazy Xenie
16. – 18. 8.
Hoffmeisterové (*1958). Kurátoři Terezie
Komunitný festival – Jarmočné
Zemánková a Dadja Altenburg-Kohl.
baštovanie 23. - 25. 8.
Literárny večer s Danielom Pastičákom
62. Zastávka 194
17.10. o 19 hod.
Náměstí T.G.Masaryka 194, Chotěboř
http://zastavka194.
70. Divadlo Pôtoň
dobraspolecnost.org/
Bátovce 358, Bátovce 935 03
https://www.facebook.com/
http://www.poton.sk/
dobraspolecnost.org
Divadlo Pôtoň sídli na slovenskom vidieku.
Nejstarší dům v Chotěboři začíná další
Inscenácie vychádzajú z terénnych
etapu svého dlouhého života. Noví
výskumov a ohraničuje ich naliehavá
majitelé, současně členové spolku Dobrá
spoločenská téma. Divadlo realizuje
společnost, ho proměňují v komunitní
vzdelávacie projekty prepájajúce umenie
centrum.

s inými odbormi (sociológia, etnografia,
história). Priestor v kultúrnom centre majú
aj workshopy pre profesionálov ale i laickú
verejnosť, rezidenčné tvorivé pobyty pre
slovenských a zahraničných tvorcov.
Ilona Németh: Keď
14. 9. 2017 – 30. 6. 2018
Veľkoformátová výstava Ilony Németh na
priečelí budovy Divadla Pôtoň.
71. Drienok 2018
Mošovce u Turčianskych Teplíc
28. 6. - 1. 7.
https://www.projekt-zivot.sk/
drienok2018/index.php
https://www.facebook.com/
projekt.zivot
Akcia bude zameraná na handmade
výrobky a chutné domáce produkty,
prírodné staviteľstvo, originálne odevy,
liečivé bylinky, obrazy a maľby, hudobné
nástroje a mnoho mnoho ďalšieho.
72. Ekocentrum Sosna
Okružná 413/17, 044 31 Družstevná
pri Hornáde
http://www.sosna.sk/
Ekologické vzdelávacie centrum SOSNA
slúži ako funkčná ukážka ekologickej,
zdravej, estetickej, nízkoenergetickej
a nízkorozpočtovej budovy s prírodnou
záhradou. Predstavuje návštevníkom
inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“
a zároveň funguje ako tréningové
a školiace stredisko pre prednášky, kurzy,
výstavy, semináre, exkurzie a pod.
73. Elektrárňa Piešťany
Staničná 2334/51, Piešťany
http://www.
elektrarnapiestany.sk/
Obecná mazutová elektráreň z roku
1906 sa po úspešnej rekonštrukcii stala
Centrom kreatívnej energie a umenia.
Júlia Zelená: SAD
17. 5. - 27. 7.
Odevná výtvarníčka Júlia Zelena žije
a tvorí v Košiciach. Výstava SAD obsahuje
výber z malieb, do ktorých prenáša
záznamy z ciest, putovanie po krajinách.
74. GUČA umenia
SNP 26, Zvolenská Slatina 962 01
https://www.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.
27. - 28. 7.
areál bývalého kina Pokrok
multižánrový festival súčasného umenia
na slovenskej dedine
Hudba, divadlo, diskusie, cestopisy, tanec,
literatúra, film, vizuálne umenie
75. Hviezdne noci
Hlinkova 673, 01401 Bytča
http://hviezdnenoci.sk/
4. ročník festivalu
16. - 19. 8.
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.
76. Kinobus (nilen) filmový
festival
Vyšné Ružbachy, Jarabina, Osturňa
www.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.
77. Koniareň
roh ulíc Jána Husa a Komenského,
07501 Trebišov
http://www.trakt.sk/koniaren
https://www.facebook.com/
jazdiaren
Koniareň je alternatívny priestor
na podporu tvorby a prezentácie
súčasného umenia a kultúry. Naše
projekty podnecujú aktívnu účasť ľudí na
spoločenskom a kultúrnom živote.
78. Lesoochranárske zoskupenie
VLK
082 13 Tulčík 310
www.wolf.sk
www.vsetkoprenic.sk
Jedným z hlavných cieľov organizácie
je vytvorenie siete bezzásahových lesov
na 10 % územia Slovenska. Vďaka akcii
Kúp si svoj strom vznikla prvá súkromná
lesná rezervácia v strednej a východnej
Európe, SPR Vlčia v Čergove (21,24 ha).
Pre verejnosť organizujeme terénne
semináre Gaia – náš domov v lesoch
severovýchodného Slovenska:
2. 6. – 10. 6. v Čergove, 15. 9. – 23. 9. v
Busove.
Počas letného tábora obnovujeme
značenie niektorej zo súkromných
či štátnych rezervácií, teraz to bude
v Kyjovskom pralese vo Vihorlate:
30. 7. – 5. 8.

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.
80. oProti
http://www.oproti.eu/
Divadlo oProti vzniklo s cieľom rozvíjať
moderné výtvarné bábkové divadlo pre
všetky. Združenie sa zameriava najmä na
produkciu autorských profesionálnych
predstavení s dôrazom na výtvarno,
hudbu, herectvo i bábkoherectvo.
81. Opustená (re)kreácia
Trenčianské Teplice
http://www.
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.
82. Pangaea
Nová Bošáca 3, 913 08 Nová Bošáca
https://ozpangaea.wordpress.
com/
Občianske združenie Pangaea sa
venuje ochrane prírody a hospodáreniu
v krajine Bielych Karpát, vzdelávaniu
verejnosti, šíreniu a propagácii
ekologického hospodárenia.
83. Periférne centrá
Dúbravica 47, 97633
http://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. Už počas prvých
mesiacov jej prevádzky sme tu hostili
letný art camp, umelcov na rezidenciách,
organizovali workshopy pre deti a mládež
aj študentov umenia.
84. Skapal pes fest
Trebišov
http://skapalpesfest.sk/
https://www.facebook.com/
skapalpesfest/
31. 8.-1. 9.
Lokálny DIY festival pre všetkých, ktorí
aktívne na východe pôsobia (alebo budú).
Festival sa koná pri meste Trebišov
v hospodárskej časti Nová Koronč
(Sunnyho ranč). Peši sa k nám môžete
dostať od hlavnej autobusovej alebo
železničnej stanice v Trebišove prechodom
cez železničné priecestie (cez nadjazd)
smerom von z mesta.
85. UM UM, o.z.
Zámocká 731/33, 064 01 Stará
Ľubovňa
www.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?
UM UM #7 // Komunitný festival
súčasného divadla a umenia
17. - 19. 8.
Nám. sv. Mikuláša, Stará Ľubovňa
Sympózia
4. - 21. 8.
Kino Tatra, Stará Ľubovňa
Dramaturgia a tvorba multižánrového
festivalu je postavená na skúmaní
možností prepojenia súčasného umenia
s históriou a tradíciami slovenského
transkultúrneho regiónu Horný Spiš.
86. Vzdielávacie centrum
Zaježová
Polomy 20, Pliešovce 96263
http://www.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.
Letná slávnosť na sekierskych lúkach
22. - 24. 6.
Festival na lúkach pripravujeme pre
všetkých, ktorí majú blízko k Zaježke –
nájdu si tu svoje mladí ľudia, ale ja rodinky
s deťmi, mešťania aj lazníci, filozofi aj
praktici.
87. Záhrada - Centrum nezávislej
kultúry
Námestie SNP 16, Banská Bystrica
http://zahradacnk.sk/
Záhrada je v súčasnosti je miestom
stretávania sa rôznych ľudí a komunít.
Hlavným poslaním centra je prezentácia
a podpora tvorby súčasného umenia
prevažne performatívnych žánrov
(hosťovanie a rezidenčné pobyty umelcov)
ako aj organizácia vlastných podujatí,
vzdelávacích a voľnočasových aktivít pre
mladých ľudí a širokú verejnosť.

88. Zapadnutý KÚT
Turzovská 17, 056 01 Gelnica
http://zapadnutykut.sk/
Našou snahou je tu vytvoriť silné
79. Nový dvor
kultúrne zázemie a zvyšovať povedomie
Skalné obydlia Brhlovce, Šurda 141,
o kultúrnom dianí. Zameriavame sa
143, 144, 242 Brhlovce
i na históriu, etnológiu či ekológiu,
http://www.novydvor.sk/
predovšetkým širšieho okolia mesta.
Nový dvor je umelecko-remeselná
Sídlom väčšiny podujatí je náš kultúrny
vzdelávacia spoločnosť. Našim zámerom
je prepájať tieto oblasti s reálnym životom, spot v starej fabrike „v kúte“ Gelnice.

RURARTMAP 2018
Opět zveme k putování milovníky blátivých, 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 posedmé 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 naši mapu doplňují památné a různým
způsobem pozoruhodné stromy a jejich příběhy, které
pro nás vybrala Bára Chmelová ve spolupráci s Nadací
Partnerství.
Vydává yo-yo, z. s.
Texty: Lenka Dolanová, Michal Kindernay,
Barbora Chmelová (stromy)
Design: Klára Zahrádková, Ondřej Trnka
(Onkubator)
www.rurartmap.net
Partneři: Nadace Partnerství, Agosto
Foundation, artmap.cz.
Projekt RurArtMap se uskutečňuje za
finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Nadace Agosto Foundation vyhlašuje sběr
nominací v grantovém programu
Perpedes 2018, na podporu mezioborové
umělecké a kulturní spolupráce
se sociální a ekologickou tématikou.
Výzva je určena jednotlivcům, právnickým
subjektům a občanským iniciativám,
které dlouhodobě spolupracují s místní
komunitou. Uzávěrka: 15. srpna.
Více informací o výzvě a podpořených
projektech loňského ročníku najdete na:
www.agosto-foundation.org

+STROMY

1. AMETYST
Prusíny U Nebílov
http://www.ametyst21.cz/
prusiny/
Chodíme hodně ven: s dětmi se učit
nebo odborně mapovat kytky a zvířata
kvůli jejich ochraně. Kancelář máme
v Plzni, ale skutečnou základnou je pro
nás stará škola v Prusinách u Nebílov.

SEZNAM MÍST
1. AMETYST
2. ARTDIALOG/ARTMILL CENTER FOR
SUSTAINABLE CREATIVITY

3. ATELIÉR SÍŇ
4. BAODÍLNA, ATELIÉR, DÍLNY, GALERIE

1. Hruška v Horním poli
Druh stromu: hrušeň obecná
Stáří stromu: 300 let
Obvod stromu ve 130 cm: 365 cm
Lokalita: Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, obec Slavkov, u silnice vedoucí z Horního
Němčí do Slavkova

/ KAFEKNIHY JEDNOTA

5. ÚTERSKÝ SPOLEK BART
6. BEZOBAV
7. BOHEMIAE ROSA
8. BUBEC, UMĚLECKÉ STUDIO
9. DOMASLAV
10. EKOLOGICKÝ INSTITUT VERONICA
11. FARMSTUDIO
12. GALERIE DŮM
13. GALERIE GARÁŽ
14. GALERIE NA SHLEDANOU
15. GALERIE SAM83
16. GALERIE KRYSTAL
17. GALERIE Z RUKY
18. STATEK HELLA
19. HORNICKÝ SKANZEN MAYRAU
20. CHALOUPKY
21. CHAOS STŘÍTEŽ
22. JANOVIČKY
23. JINAKRAJINA
24. KAPLIČKA V ZÁLESÍ
25. KLUB KOREALISTICKÝCH AKTIVIT
26. KÖNIGSMÜHLE, LAND&ART
27. KRA – KRAVÍN RURAL ARTS
28. KŘIČ FEST
29. KULTIVAR
30. KULTURÁK ARCHA
31. KULTURNÍ CENTRUM ŘEHLOVICE
32. KU PROSPĚCHU
33. LUHOVANÝ VINCENT
34. MENTEATRÁL
35. FESTIVAL MIŠMAŠ
36. NA KALVÁRI I
37. NÁRODNÍ CENTRUM

43. OŽIVME PRAMENY
44. PILGRIM – POTULNÁ UNIVERZITA

Vejdova lípa patří k nejmohutnějším památným stromům v republice. Své jméno
lípa získala na základě přezdívky pana Dolečka, jednoho z majitelů statku, u něhož
roste. Ten vždy, když se vracel z hospody
položené hluboko v údolí domů, opakoval
větu: „Kdypak já na ten kopec vejda?“

2. Klášterní dub
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 250 let
Obvod stromu ve 130 cm: 510 cm
Lokalita: Královéhradecký kraj, okres Náchod, obec Broumov, klášterní zahrada

8. Jemnický buk lásky
Druh stromu: buk lesní červenolistý
Stáří stromu: neuvedeno
Obvod stromu ve 130 cm:
395 cm
Lokalita: kraj Vysočina,
okres Třebíč, obec Jemnice, zámecký park

Dub spolu se dvěma tisy a několika lipami
představuje poslední zbytek původního
porostu barokní zahrady, kterou v 17. století
založil významný opat Tomáš Sartorius
a která přiléhá k broumovskému klášteru.
Od roku 2007 okolí stromu ožívá díky letním
divadelním představením „Pod dubem“.

A GALERIE

50. POVALEČ
51. SLUŇÁKOV
52. SOULKOSTEL
53. STÁTNÍ ZÁMEK VALEČ
54. ŠVESTKOVÝ DVŮR - DIVADLO
CONTINUO

55. TABOOK
56. TANČÍRNA RAČÍ ÚDOLÍ
57. UKRADENÁ GALERIE
58. UHELNÝ MLÝN A KOTELNA
59. VESELSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
60. VÍKEND OTEVŘENÝCH ZAHRAD
61. WHITE GALLERY V OSÍKU
U LITOMYŠLE

62. ZASTÁVKA 194
63. Z KOPCE
64. ZAUHLOVAČKA
65. ZEMĚLOĎ

3. Srostlé jasany
v Chýnově
Druh stromu: jasan
Stáří stromu:
200 let

39

KULTÚRY

88. ZAPADNUTÝ KÚT
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15. Kvasický ořešák
Druh stromu: Ořešák černý (Juglans
nigra)
Stáří stromu: 230 let
Obvod stromu ve 130 cm: 672 cm
Lokalita: památkově chráněný zámecký
park Kvasice, Kroměříž, Zlínský kraj

19. Kotelská lípa
Druh stromu: lípa velkolistá
Stáří stromu: 950 let
Obvod stromu ve 130 cm: 970 cm
Lokalita: Liberecký kraj, okres Liberec,
obec Osečná, osada Kotel

V roce 1790 hrabě J. N. Lamberg v Kvasicích založil krajinářský park, kde vysadili
i tento ořešák. Stromu hrozila zkáza, ke
které přispěly i povodně v roce 1997, kdy
se park ocitl metr pod hladinou vody. Díky
odbornému zásahu se ale ořešák znovu
vzkřísil a je nadále ozdobou parku.

Tisíciletá lípa byla vždy pevně spjatá
s historií osady a jejích obyvatel. Přežila
zničení obce během husitského nájezdu
a zažila vysídlování německých občanů po
skončení druhé světové války. V novodobé
historii se Kotelská lípa stala symbolem
odporu místních obyvatel proti plánům
těžit v Podještědí uran.

16. Lidická hrušeň
Druh stromu: hrušeň obecná
Stáří stromu: 78 let
Obvod stromu ve 130 cm: 162 cm
Lokalita: Středočeský kraj, okres Kladno,
obec Lidice, vedle studny, u můstku přes
potok v areálu Památníku Lidice

20. Josefovská oskeruše
Druh stromu: jeřáb oskeruše
Stáří stromu: 200 let
Obvod stromu ve 130 cm: 188 cm
Lokalita: Jihomoravský kraj, okres Hodonín, obec Josefov, v poli za obcí (cca 300
metrů za vinnými sklípky)
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Na konci 70. let
došlo u
Josefova ke
scelování
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Dva srostlé jasany již téměř dvě stě
let rostou za chýnovským kostelem na
místě bývalého hřbitova, ke kterému se
váže pověst o strašícím kostlivci. Jasany
jsou zvláštním unikátem, protože jejich
jednotlivé části v místě setkání dokonale
splynuly.
4. Dub v Záchlumí
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 100 let
Obvod stromu ve 130 cm: 306 cm
Lokalita: Plzeňský kraj, okres Tachov, obec
Záchlumí, u panelových domů

Dub zasadil v roce 1918 na svém hospodářství Wilhelm Popp jako poděkování
a oslavu konce první světové války a jako
výraz vděku za mír a lidský život. Dub jako
jediný přežil bezohledná budovatelská léta,
kdy v obci zmizely celé hospodářské usedlosti se zahradami.
5. Dub ochránce ve Višňové
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 150 let
Obvod stromu ve 130 cm: 470 cm
Lokalita: Liberecký kraj, okres Liberec, obec
Višňová, část Víska
V roce 2010 postihla Višňovou katastrofální
povodeň. Řeka Smědá se vylila z břehů
a nejvíce udeřila v části obce zvané Víska.
Mohutný strom při povodni zachránil život
manželskému páru se psem a zabránil stržení několik domů dravým proudem. Místní
obyvatelé ho od té doby nazývají „Dubem
ochráncem“.
6. Skalecký buk v Mníšku pod Brdy
Druh stromu: buk lesní
Stáří stromu: 230 let
Obvod stromu ve 130 cm: 382 cm
Lokalita: Středočeský kraj, okres Praha –
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9. Hrušeň v Dolní Radouni
Druh stromu: hrušeň obecná
Stáří stromu: 200 let
Obvod stromu ve 130 cm: 410 cm
Lokalita: Jihočeský kraj, okres Jindřichův
Hradec, obec Dolní Radouň, u statku
č. p. 20
Památná Hrušeň v Dolní Radouni je dle
obvodu kmene druhou nejmohutnější
hrušní v Jihočeském kraji. Místní lidé si jí
váží kvůli úctyhodnému věku a také proto,
že je cenná z hlediska zachování původních druhů dřevin.

13. Broumovský jasan
Druh stromu: jasan ztepilý
Stáří stromu: 270 let
Obvod stromu ve 130 cm: 675 cm
Lokalita: jihovýchodně od obce Broumov,
na levém břehu Hamerského potoka,
při cestě naučnou stezkou Údolím
Hamerského potoka, Broumov, Tachov,
Plzeňský kraj
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33. Opatovická borovice
Druh stromu: borovice černá rakouská
Stáří stromu: 260 let
Obvod stromu ve 130 cm: 337 cm
Lokalita: Jihomoravský kraj, okres Blansko, obec Velké Opatovice, zámecký park
Raritně větvená borovice je dominantou
zámeckého parku ve Velkých Opatovicích.
Svým netypickým vzrůstem připomíná
sedmihlavou saň a také pověst mluví
o tom, že se jedná o zakletého draka,
se kterým bojoval svatý Jiří a jemuž je
zasvěcený místní kostel.
34. Skomelský dub
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 610 let
Obvod stromu ve 130 cm: 630 cm
Lokalita: Plzeňský kraj, okres Rokycany,
obec Skomelno, u cesty směřující do
Přírodního parku Radeč
Starý dub tu stál od nepaměti
a děti z blízkého i dalekého okolí si
k němu chodily hrát. Mezi nimi
i pan Petr Chrz, kterého strom
po letech znovu okouzlil.
Díky
jehož

42. Lípa Jana Gurreho
Druh stromu: lípa velkolistá
Stáří stromu: 680 let
Obvod stromu ve 130 cm: 760 cm
Lokalita: Jihočeský kraj, okres České Budějovice, obec Římov, v zahradě kostela
sv. Ducha s Loretou
Podle vyprávění se v místě, kde borovice
roste, pobili chasníci jdoucí od muziky
a tři z nich při tom zemřeli. U jednoho
z nich později vyrostla osamělá borovice
a byly zde umístěny tři smírčí kameny.
Na důkaz vážnosti stromu v roce 2011
vysadily rodiny z Nových Sadů kolem
cesty lipovou alej.

Lípa rostoucí v zahradě u římovského
kostela byla údajně přítomna zjevení, na
jehož základě navrhl jezuita Jan Gurre
postavení loretánské kaple a kostela sv.
Ducha u tehdejšího římovského statku.
Do 12 metrů vysoké dutiny se vměstná
až 51 osob, což svědčí o mohutném
vzrůstu tohoto památného stromu.

37. Buk v Černém lese
Druh stromu: buk lesní
Stáří stromu: 200 let
Obvod stromu ve 130 cm: 497 cm
Lokalita: Moravskoslezský kraj, okres
Karviná, obec Karviná, Černý les (místní
část Ráj)

43. Žeberská lípa
Druh strom: lípa velkolistá
Stáří stromu: 700 let
Obvod stromu ve 130 cm: 600 cm
Lokalita: Ústecký kraj, okres Chomutov,
obec Vysoká Pec, nedaleko Kundratické
myslivny

38. Kobzova lípa
Druh stromu: lípa velkolistá
Stáří stromu: 400-500 let
Obvod stromu ve 130 cm: 630 cm
Lokalita: Zlínský kraj, okres Vsetín, obec
Francova Lhota, severní část obce zvaná
Na Kobzi
Kobzova lípa je poslední ze čtyř lip, které
rostly ve čtyřech rozích vsi. Rozlehlá
dutina lípy prý vznikla v době turkotatarských vpádů. Několik vesničanů se chtělo
zachránit ukrytím do koruny stromu.
Tataři však rozdělali oheň a snažili se je
vykouřit. Žár ohně byl tak velký, že kmen
vertikálně praskl.
39. Běstvinská jabloň
Druh stromu: jabloň
Stáří stromu: 140 - 160 let
Obvod stromu ve 130 cm:
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německé
oddíly srovnaly obec se zemí a všechny
stromy vytrhaly z kořenů.
O památný strom se stará místní
sdružení.
17. Körnerův dub
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 1000 let
Obvod stromu ve 130 cm: 887 cm
Lokalita: Karlovarský kraj, okres Karlovy
Vary, obec Dalovice, zámecký park

73
pozemků,
které měla údajně provázet
i likvidace 700 stromů.
Majitel jednoho z pozemků,
sedlák Štěpán Lekavý, si
ovšem na úřadech vymohl
potvrzení o tom, že „jeho“
oskeruše je chráněná,
čímž na poslední chvíli
zamezil jejímu pokácení
a strom zachránil.
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21. Jasan pana Šolce
Druh stromu: jasan ztepilý
Stáří stromu: 130 let
Obvod stromu ve 130 cm: 200 cm
Lokalita: Karlovarský kraj, okres Cheb,
obec Chodovská Huť, nad rybníkem
Vzrostlý jasan uprostřed luk byl dlouhá
léta v žalostném stavu. To nedalo spát
panu Šolcovi, obyvateli nedaleké obce.
Pronajal si pozemek, na kterém jasan
stojí a strom důkladně ošetřil. Pod jasan
umístil lavičku s výhledem na obec, rybník
a louky a nedaleko jasanu vztyčil dřevěný
kříž.

Tisíciletý Körnerův dub se řadí k nejstarším stromům na území naší republiky.
Německý romantický básník Karl Theodor
Körner věnoval jemu i dalším dubům
báseň „Lied die Eichen“. V roce 1985
vypukl v dutině stromu požár a doutnal
až do roku 1994.
18. Buk příběhů
Druh stromu: buk lesní červenolistý
Stáří stromu: 105-110 let
Obvod stromu ve 130 cm: 352 cm
Lokalita: Olomoucký kraj, okres Šumperk,
obec Šumperk, Hanácká 3, školní zahrada
V historickém centru Šumperka nechal
textilní podnikatel Ignaz Seidl vystavět

22. Popovský jasan
Druh stromu: jasan ztepilý
Stáří stromu: 200 let
Obvod stromu ve 130 cm: 665 cm
Lokalita: Karlovarský kraj, okres Karlovy
Vary, obec Popov u Jáchymova, 3 km jižně
od Jáchymova
Památný Popovský jasan je jedním
z největších jasanů v republice. Roste
na svazích Krušných hor na místě bývalé
vesnice Popov u Jáchymova, která zanikla
z důvodu vysídlení původního německého
obyvatelstva i těžby uranu. Pro současnost jej v 90. letech 20. století znovuobjevil karlovarský zubař Jaroslav Frouz.
23. Lípa u Izidora
Druh stromu: lípa
Stáří stromu: 350 let
Obvod stromu ve 130 cm: neuvedeno
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Urostlý
buk, strážce
léčivé studánky i kapličky, byl
pojmenován po Dr.
Josefu Velenovském, světově
uznávaném botanikovi, mykologovi, přírodnímu filosofovi a okultistovi, který se
v Čekanicích narodil.
26. Sekvojovec v Břestku
Druh stromu: sekvojovec obrovský
Stáří stromu: 150 let
Obvod stromu ve 130 cm: 582 cm
Lokalita: Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, obec Břestek – Chabaně, u cesty
k hradu Buchlov
Sekvojovec na Chabaních byl vysazen
pravděpodobně hrabětem Bertcholdem,
jako jedna ze tří sazenic dovezených
z Ameriky. Zatímco dva další sekvojovce
postupně uhynuly, jeden sekvojovec přežil. V současné době je strom jedním
z největších svého druhu v Evropě.
27. Lípa v Kamenici nad Lipou
Druh stromu: lípa malolistá
Stáří stromu: 750 let
Obvod stromu ve 130 cm: 500 cm

Jedná se
pravděpodobně
o největší kaštanovník
v republice rostoucí ve volné krajině.
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místa 25 a 60
nenajdete na mapě
ale na internetu

277 cm
Lokalita: Královéhradecký kraj, okres Rychnov nad Kněžnou, obec
Dobruška, Běstviny 18
Pod jabloní v minulosti
vedla pěšina ústící na
silnici ve Spech. Po ní kráčeli poutníci, malí žáci jednotřídní
školy, zákazníci smíšeného zboží
i obyvatelé, kteří jezdili s vozíky do
Běstvin máchat prádlo. Stezka však kvůli
rozmachu motorismu i výměně generací
zanikla.

iniciativě
obec Skomelno dub vyhlásila
za významný. Dnes
u něj můžete nalézt zídku
40. Varnsdorfská hrušeň
z vyskládaných kamenů a malé poseze- Stáří stromu: 100 let
ní se stříškou.
Obvod stromu ve 130 cm: 370 cm
Lokalita: Ústecký kraj, okres Děčín, obec
35. Kukulův dub
Varnsdorf, ulice Truhlářská
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 183 let
Varnsdorfská hruška je památný strom
Obvod stromu ve 130 cm: 362 cm
ve Varnsdorfu rostoucí na travnaté ploše
Lokalita: Královéhradecký kraj, okres Jičín, mezi Truhlářskou a Thälmannovo ulicí.
obec Jičín, kruhový objezd před nemocnicí V rámci Šluknovského výběžku se jedná

o raritní strom s morfologií blízkou původní krajové formě hrušně a má vysokou
estetickou hodnotu.
41. Krčmaňský borek
Druh stromu: borovice lesní
Stáří stromu: 100 let
Obvod stromu ve 130 cm: 185 cm
Lokalita: Olomoucký kraj, okres Olomouc,
obec Krčmaň, v části obce zvané Na Stráži

30. Rohanův buk
Druh stromu: buk lesní – kultivar Rohan
Stáří stromu: 120 let
Obvod stromu ve 130 cm: 250 cm
Lokalita: Liberecký kraj, okres Semily,
obec Turnov, Maškova zahrada
Buk vysadil Vojtěch Mašek roku 1891.
Jedná se o červenolistý kultivar buku
lesního s užšími, po okraji zubatě vykrajovanými listy. Kvůli výstavbě silnice měl
být strom pokácen, ale nakonec byla
kvůli tomuto světovému unikátu původní
trasa odkloněna. Dnes se pěstuje v řadě
významných školek v Evropě a USA.

Podle starých map dub dříve stál v zahradě soukromé nemocnice, kterou zde
v roce 1827 založil MUDr. František Kukula, krajský ranhojič. Nedaleko dubu se
nachází Valdštejnova lipová alej spojující
centrum města s letohrádkem Libosad.
V aleji se dobře daří vzácnému druhu
brouka páchníku hnědému.

31. Lípy u Karla Velikého
Druh stromu: lípy malolisté
Stáří stromu: 146 let
Obvod stromu ve 130 cm: 290 a 320 cm
Lokalita: Liberecký kraj, okres Semily,
obec Jilemnice, úvoz severovýchodně
od města

36. Smírčí borovice
Druh stromu: borovice lesní
Stáří stromu: 200 let
Obvod stromu ve 130 cm: 258 cm
Lokalita: Kraj Vysočina, okres Žďár nad
Sázavou, obec Nové Sady, u polní cesty,
kterou lemuje nově vysazená lipová alej
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„Drží to jak helvítská víra v Prosetíně“,
praví místní přísloví. Po vyhlášení Tolerančního patentu se všichni místní sešli
u dubu a přihlásili se k nově povolenému helvetskému vyznání. Svědkem
odvahy místních lidí se dub stal i za 2.
světové války, kdy v okolí obce pracovala
partyzánská skupina a v kostele byla
vysílačka.

Žeberská lípa roste v krajině plné protikladů. Na jedné straně obklopena zaprášeným hnědouhelným lomem Čs. armády,
na druhé straně krásnými bukovými lesy
přírodní rezervace Jezerka. Podle pověsti
lípa poskytla útočiště vesnickému děvče- 12. listopadu 1925 způsobil nárazový
vítr polomy katastrofálních rozměrů.
ti, které se v její dutině ukrývalo před
Na zpracování polomů pracovali lesní
nechtěným ženichem.
dělníci z Rudohoří, Šumavy, Slovenska
a Podkarpatské Rusi. Zalesňovací práce
44. Jasan ve Světlé Hoře
skončily v roce 1928, v roce 10. výročí
Druh stromu: jasan ztepilý
vzniku Československa, a proto byla na
Stáří stromu: 200 let
Bílém kopci vysazená veliká desítka
Obvod stromu ve 130 cm: 300 cm
z modřínů.
Lokalita: Moravskoslezský kraj, okres
Bruntál, obec Světlá Hora, po červené
49. Lípa U Sochy
turistické značce z Malé Morávky do
Druh stromu: lípa srdčitá
Karlovy Studánky
Stáří stromu: 100 let
Obvod stromu ve 130 cm: neuveden
Majestátní jasan stojí u křižovatky cest
Lokalita: kraj Vysočina, okres Žďár nad
z Karlovy StuSázavou, obec Obytčov
dánky do
Podlesí
Mlynář na Kmentově mlýně Karel Kment
a Malé
(narozen 1852, zemřel 1927) na počest
vzniku Republiky a jako poděkování, že se mu syn Karel
(Karel Kment narozen
1896, zemřel 1949)
78
vrátil z 1. světové války,
vztyčil roku 1918 na
svém pozemku vedle
mlýnského náhonu sochu
Krista Rozsévače a kolem
ní vysadil 5 lip.
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47. Prosetínský dub
Druh strom: dub letní
Stáří stromu: 450 let
Obvod stromu ve 130 cm: 452 cm
Lokalita: kraj Vysočina, okres Žďár nad
Sázavou, obec Prosetín, evangelický
hřbitov

48. Harrachovská desítka
Druh stromu: modřín opadavý
Stáří stromu: 90 let
Obvod stromu ve 130 cm: neuveden
Lokalita: kraj Liberecký, okres Semily,
obec Harrachov

Památný buk roste v Černém lese, který
se rozprostírá na severozápadním svahu
Rajeckého kopce. V minulosti byl les pro
veřejnost nepřístupný, protože se v něm
nacházel vojenský prostor a středem lesa
vede státní hranice s Polskem. Mohutný
buk je jedním ze sedmi památných stromů na území Karviné.

38
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10. Lípa z Vlčích Pramenů
Druh stromu: lípa velkolistá
Stáří stromu: 200 let
Obvod stromu ve 130 cm: 485 cm
Lokalita: Zlínský kraj, okres Uherské Hradiště, obec Vyškovec, severozápadní svah
hřebene Machnáče a Kykuly

Manželé Jan a Marie Rupertovi v roce
1742 přežili pochody válečných armád.
Na konci 2. světové války se lípy staly
Z vděku nechali postavit na břehu Hamersvědky letecké bitvy mezi americkými
ského rybníka Boží muka a vysadili jejich
bombardéry a německými stíhačkami, ve
dva statné strážce. Marie zasadila lípu
které bylo sestřeleno 13 letadel. Od roku
a Jan jasan. V roce 1966 se přehnala větr2001 rodina Pospěchova v okolí lip buduje ná smršť a vyvrátila Mariinu lípu. Janův
soukromou biologickou rezervaci Vlčí pra- jasan tak zůstal stát sám.
meny, chránící unikátní druhy rostlin
a živočichů Bílých Karpat.
14. Vilémovický tis
Druh stromu: tis červený
11. Libáňská borovička
Stáří stromu: 1500 - 2000 let
Druh stromu: borovice lesní
Obvod stromu ve 130 cm: 350 cm
Stáří stromu: 357 let
Lokalita: zahrada barokního zámku, ViléObvod stromu ve 130 cm: 320 cm
movice u Ledče nad Sázavou, Havlíčkův
Lokalita: Královehradecký kraj, okres
Brod, Vysočina
Jičín, obec Libáň, u polní cesty z Libáně
do Bystřice na místě zvaném Na Horách
Jedovaté tisy naši předkové odpradávna
vnímali jako symboly smrti a smutku.
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Buk patří mezi
nejstarší stromy
v zámeckém parku,
který v roce 1761
založil Maxmilián Daun.
Stromu se říká „Buk lásky“,
protože se na lavičce pod ním
scházeli milenci a věřilo se, že je
buk chrání.

Planá hrušeň svým věkem pamatuje
prusko-rakouskou válku. Plody ovocných
stromů sloužily lidem v těžkých dobách
jako zdroj obživy, což dokládá i místní
recept na ovocnou polévku „briju“. Hrušeň
sloužila i jako hraniční strom a přežila
i scelování pozemků v 50. letech.
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ale
hrdě
42
prohlašují,
že tam roste
už půl tisíciletí. Jilm stojí u
prastaré jantarové
a solné stezky. Je
strážcem Slezska
a říká se mu „Hraničář“.

32. Bratřejovská hrušeň planá
Stáří stromu: 200 let
Obvod stromu ve 130 cm: 342 cm
Lokalita: kraj Zlínský, okres Zlín, obec
Bratřejov

O LOMOUC
41

54

57

Na severovýchodních
svazích sopečných Doupovských hor nad řekou
Ohří roste košatý a vzrostlý
kaštanovník jedlý. Nachází
se zde pouze jeden,
široko daleko v
okolí neroste
žádný
jiný.

doby prožité na frontě a na památku těm,
kteří ve válce padli.

Lípy kdysi chránily sochu Karla Velikého,
kterou nechal podle pověsti postavit
v roce 1763 sedlák Karel Mečíř z vděčnosti, že nepřišel o život, když se pod jeho
naloženým vozem utrhl břeh úvozu.
V současnosti lípy obklopují nově postavený kamenný kříž a lavičku s výhledem na
západní Krkonoše.
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29. Kaštanovník z Doupovských
hor
Druh stromu: kaštanovník jedlý
Stáří stromu: neuvedeno
Obvod stromu ve 130 cm: 459 cm
Lokalita: Karlovarský kraj, okres Karlovy
Vary, obec Damice, jižní
okraj obce
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T ÁBOR 3
Obvod
stromu
ve 130
cm: 277
a 220 cm
Lokalita:
Jihočeský kraj,
okres Tábor, obec
Chýnov, za kostelem
Nejsvětější Trojice

24

48

Dva jírovce rostou velmi těsně u sebe,
a tak tvoří jednu souvislou korunu. V jejich
blízkosti byl vybudován křížek. Bývalo
zvykem, že se u nich zastavovalo procesí
cestou na hřbitov a pozůstalí se zde loučili
se zesnulými na jejich poslední cestě.
O stromy pečují manželé Šimonovi, kterým dělají „kaštany“ společnost již dlouhá
léta. Dokonce si dokonce pod stromy
pořídili svou svatební fotografii.
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28. Jírovce v Dolních
Kněžekladech
Druh stromu: jírovec maďal
Stáří stromu: 220 let
Obvod stromu ve 130 cm: 290 a 320 cm
Lokalita: Jihočeský kraj, okres České
Budějovice, obec Dolní Kněžeklady u Týna
nad Vltavou

24. Lukasova (zpívající) lípa
Druh stromu: lípa
Stáří stromu: 600 let
Obvod stromu ve 130 cm: 115 cm
Lokalita: Pardubický kraj, okres Svitavy,
obec Telecí, pod Luckým vrchem
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V roce 1882 oral pan Roubal pole v blízkosti lípy, až únavou usnul. Ve snu viděl,
jak se jeho volského spřežení ujal anděl
a sám pokračoval v orání. Když se probudil, bylo pole opravdu dooráno. Z vděčnosti nechali manželé Roubalovi postavit
pod lípou pomníček, zasvěcený svatému
Izidorovi, patronu rolníků.

25. Buk Velenovského u kapličky
Druh stromu: buk lesní
Stáří stromu: 210 let
Obvod stromu ve 130 cm: 390
cm
Lokalita: Jihočeský kraj,
okres Strakonice,obec
Blatná, Rošická kaplička
u obce Čekanice

56

Lokalita: kraj Vysočina, okres Pelhřimov,
obec Kamenice nad Lipou, zámecký park
Kamenická lípa, symbol obce, na první
pohled zaujme svými vodorovnými větvemi. Korunu lípy poškodil blesk. Dnes jsou
v péči odborníků pouze čtyři zbylé větve
podepřené dřevěnými sloupky. Lípa měla
v minulosti údajně 19 dlouhých větví, na
nichž byl umístěn taneční parket zámeckého panstva.

7
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Lokalita: Královehradecký kraj, okres
Náchod, obec Nový Hrádek, u obce Nový
Hrádek na Náchodsku

Prastará lípa je svědkyní doby husitské,
působení Českých bratří a jejich pronásledování. V její dutině bratr Jiroušek
opisoval vypůjčený Nový zákon a Knihu
žalmů Starého zákona. Když opisoval žalmy, zpíval si je a jeho zpěv se nesl z dutiny
vysoko do koruny a po širém okolí. Odtud
i název Zpívající lípa.

12
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K ARLOVY
VARY 17
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40

neorenesanční palác se stupňovitou
zahradou plnou okrasných rostlin, keřů
a stromů. Dominantou zahrady se stal
buk lesní červenolistý. V bývalém paláci
nyní sídlí základní škola, která v jeho okolí
vytvořila naučnou stezku.

H RADEC KRÁLOVÉ

22

ARCHITEKTÚRA

70. DIVADLO PÔTOŇ
71. DRIENOK 2018
72. EKOCENTRUM SOSNA
73. ELEKTRÁRŇA PIEŠŤANY
74. GUČA UMENIA
75. HVIEZDNE NOCI
76. KINOBUS (NILEN) FILMOVÝ FESTIVAL
77. KONIAREŇ
78. LESOOCHRANÁRSKE ZOSKUPENIE VLK
79. NOVÝ DVOR
80. OPROTI
81. OPUSTENÁ (RE)KREÁCIA
82. PANGAEA
83. PERIFÉRNE CENTRÁ
84. SKAPAL PES FEST
85. UM UM, O.Z.
86. VZDIELÁVACIE CENTRUM ZAJEŽOVÁ
87. ZÁHRADA - CENTRUM NEZÁVISLEJ
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I benediktínští mniši, kteří kolem 1220
přišli do Posázaví, byli pověrčiví a při
kácení zdejších lesů nechali jeden takový
čarodějný tis stát. V jeho okolí pak založili
vesnici. Mohutný jehličnan dodnes roste
v zahradě barokního zámečku.

Hrušeň v roce 1940 zasadila Anna Peková
se strážníkem Vanderlem. Je výjimečná
tím, že 10. června 1942 jako jediný strom
přežila vyhlazení vesnice nacisty. Během
něj

5
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66. ALTER NATIVA
67. ARTUR – UDRŽATEĽNÁ

CENTRUM

Bukovečtí stromu důvěrně říkají Bukowiecki starzik neboli Bukovecký stařec.
Jedná se o největší jilm horský na světě.
Věk stromu
odhadován na
360 let,
Bukovečtí

26

SLOVENSKO ↓

68. BANSKÁ ST A NICA CONTEMPORARY
69. BAŠTA – KULTÚRNO-KOMUNITNÉ

12. Bukowiecki starzik
Druh stromu: jilm horský
Stáří stromu: 360 - 500 let
Obvod stromu ve 130 cm: 730 cm
Lokalita: V obci za mostem, první odbočka
vlevo, Bukovec – Bukowiec,
Frýdek-Místek, Moravskoslezský kraj

Ú STÍ NAD LABEM
36

PŘÍRODY

45. PIVOVAR CHŘÍČ – PROPOLIS
46. PIVOVAR LOBEČ
47. POHÁDKOVÁ REZERVACE
48. POLOM – KOSTEL SV. KUNHUTY
49. POTŘEBY – MÍSTO SETKÁVÁNÍ

K památné borovici se váže pověst, podle
níž se místní farář v noci vracel z posledního pomazání a kdosi ho připravil o život.
Na jeho památku byla zasazena borovička,
na níž byl později umístěn svatý obrázek.

Památná hrušeň již více než 300 let statečně stojí v Horním poli na hranici obcí Horní
Němčí a Slavkov. Během druhé světové
války Němci přinutili zdejší muže, aby kvůli
ochraně před leteckým útokem pod hrušní
zakopali tank. Z této doby pocházejí také
rány po střelách patrné na kmeni hrušně.

V KROMĚŘÍŽI

KRÁSNOU OSTRAVU

Majestátní buk vzhlíží do mníšeckého údolí z úpatí Skalky. Strom přežil nesmírnou
zátěž, kterou přinášelo v 50. letech 20.
století poddolování těžbou železné rudy.
Pověsti vypraví, že sílu buku umocňuje
rozdvojení symbolizující, že nikdo na světě
není sám a každý má svého ochránce,
který nad ním bdí.
7. Vejdova lípa
Druh stromu: lípa velkolistá
Stáří stromu: 800 let
Obvod stromu ve 130 cm: 1259 cm
Lokalita: Pardubický kraj, okres Ústí nad
Orlicí, Pastviny, u bývalé hájovny

ZAHRADNÍ KULTURY

38. NELEŇ!
39. NEZEVLI JEN TAK
40. NOVÁ PERLA
41. OKOLOJELES VOL. IV
42. OKRAŠLOVACÍ SPOLEK ZA

západ, obec Mníšek pod Brdy, Barokní
areál Skalka

V lokalitě Na Stráži, táhlé vyvýšenině
na východní straně obce Krčmaň, roste
zvláštní borovice, pro kterou se ustálil
místní název Krčmaňský borek. Borek
zasadili krčmaňští muži po návratu
z 1. světové války jako připomínku těžké

Morávky,
uprostřed luk. Roste
na místě zaniklé osady
Morgenland (Ranná), kde
sloužil
jako ukazatel směru i mezník, označující
hranice pozemků. Dnes je jasan cílem
procházek turistů, milovníků přírody
a pacientů z nedalekých lázní.
45. Dub u kláštera v Kladrubech
Druh stromu: dub letní
Stáří stromu: 500 let
Obvod stromu ve 130 cm: 740 cm
Lokalita: Plzeňský kraj, okres Tachov,
obec Kladruby, nedaleko hlavní brány
kláštera (lokalita Pozorka)
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NADACE PARTNERSTVÍ

Nadace Partnerství pomáhá lidem pečovat o životní prostředí.
Poskytuje jim k tomu granty, odborné
služby a inspiraci ze zahraničí. Podporuje kvalitní veřejná prostranství, zelené
stavění, vzdělávání, zeleň ve městě
i v krajině, zklidňování dopravy, šetrnou
turistiku a ochranu přírody.
Od roku 2002 pořádá celostátní anketu
Strom roku, která podporuje aktivní lidi
v péči o stromy v jejich okolí.

TAJENKA:

LISTNATÝ STROM
Památný dub byl pravděpodobně vysazen
v době husitských válek, kolem roku
1500. V minulosti býval součástí dubové
aleje, vyvrácené mohutnou vichřicí v roce
1843. Strom přežil spolu se dvěma svými
bratry, kteří stojí nedaleko od něj. O strom
již více než 30 let pečuje místní přírodovědný kroužek Zlatý list.
46. Zlámanská oskeruše
Druh strom: jeřáb oskeruše
Stáří stromu: neuvedeno
Obvod stromu ve 130 cm: 450 cm
Lokalita: Zlínský kraj, okres Uherské
Hradiště, obec Zlámanec, nedaleko trati
ve Vrbovkách
Strom stojí osamoceně na louce za obcí
a na první pohled zaujme dutinou
a zajímavě pokroucenými větvemi. Větévka oskeruše se dostala až do znaku obce.
Jde o jedinou obec v republice, která má
oskeruši ve znaku. V roce 2008 na její
počest Zlámanští vysadili třicet stromů.

JEHLIČNATÝ STROM

OVOCNÝ STROM
NA MAPĚ JSOU BARVOU
VYZNAČENA MÍSTA PODLE
ZALESNĚNOSTI ÚZEMÍ
↓

Nejméně
Zalesněná

Nejvíce
Zalesněná

↓

↓

