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Drážďanská štola? A co letos
zkusit jinou, Krušnohorskou
Nejslavnějším vánočním
pečivem Saska je Pravá
drážďanská štola (Original Dresdner Stollen).
Jde o světoznámou registrovanou značku.
Ovšem vynikající jsou i
jiné druhy, nemusíte
shánět jen tu jedinou.
Zveme vás k pekaři, který je hrdý na Krušnohorskou vánoční štolu.
Andrea Angermannová
redaktorka MF DNES

K

Vánocům u sousedů patří štola, která nechybí na žádném
štědrovečerním stole. Kromě
známé Pravé drážďanské štoly se na horách vždy pekla
Krušnohorská vánoční štola. Protože
patřila hlavně na stoly horníků, byla
chudší než její „honosnější rivalka“ z
hlavního města Saska. Dnes už to neplatí. „Lidé na horách byli chudší.
Celý rok si ale postupně šetřili mandle, rozinky i tu nejlepší mouku, aby
před Vánocemi měli připravené vše,
co je na štolu potřeba,“ říká pekař Chris Sauer, jehož pradědeček Arthur
Sauer štolu vyráběl v městečku Pretzschendorf už v roce 1908.
Starší pečivo
Krušnohorská štola se také pekla mnohem dříve než drážďanská, která má
tradici až od 15. století. Pro chudé horníky a obyvatele hor bylo toto vánoční
pečivo opravdovým svátkem a zcela
se vymykalo z jejich běžného celoročního jídelníčku.
„Dokazuje to třeba velmi stará písnička, v které se zpívá: ‚Pečeme si máslovou štolu a bude dlouhá jako lavice u
pece. Až bude celá snědená, budeme
z toho všichni nemocní.‘ Lidé totiž
opravdu tak výjimečně bohaté jídlo
celý rok neznali a špatně ho snášeli,“
vysvětluje v pekárně provoněné upečenými štolami Sauer.
Období výroby pečiva s mandlemi,
kandovaným ovocem a rozinkami v
době mého příjezdu právě začalo. Z

Pekař Chris Sauer Mistr ze saského Pretzschendorfu už připravuje Krušnohorskou vánoční štolu. Oproti Pravé drážďanské
štole je v ní méně másla, část může být nahrazena i margarínem. Foto: archiv MF DNES
pultů mizely poslední kusy speciálního chleba s cukrovou polevou, bez kterého se neobejde svátek Den reformace slavený 31. října. „Je to sladké kynuté pečivo s rozinkami, trochu se podobá štole, ale je mnohem nadýchanější
a lehčí,“ líčí Sauer.
Pece ale nevyhasnou, okamžitě je vystřídají řady štol a jedna za druhou mizí
ve výhni. Každá v obdélníkové kovové
formě, aby byla jedna jako druhá. Štolová sezona totiž startuje 1. listopadu, to
se začíná v obchodech prodávat.
„Dříve to ale tak nebylo. Sasko je protestantské a štola se poprvé rozkrojila

na Štědrý den, katolický advent tady
neměl tradici. Až dnes se krájí již o první adventní neděli,“ přiblížil majitel
pekárny, zatímco z už upečených štol
odstraňoval horní připečené rozinky,
které by kazily chuť. A pak každou z
nich několikrát natřel rozpuštěným
máslem, až na nich zůstala pořádná
vrstva, kterou zasypal krystalovým
cukrem. Jako poslední vrstvu měl připravený obal ze sněhobílého moučkového cukru.
„Vrstva másla zabrání tomu, aby se
do pečiva dostal vzduch a díky tomu
se nekazí a opravdu vydrží až do Veli-

konoc, kdy se jí poslední kousky,“ vysvětluje Sauer.
Štola z Krušných hor proti té drážďanské nemá tolik rozinek nebo másla, ale to není vše. Odlišností - hlavně
těch formálních - je více. Například Pravou drážďanskou se zlatou pečetí Augusta Silného na koni smí péct zhruba
130 pekařů z blízkého okolí Drážďan. A
hranice pro tyto „vyvolené“ jsou roky
pevně stanovené a neměnné. Všichni
jsou v ochranném svazu Schutzverband Dresdner Stollen, který pečlivě
hlídá dodržování základní receptury.
Pokračování na straně 4
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Krušnohorská štola s kladívky Na snímku je i známka, již mohou užívat pekaři od Cvikova přes Glashütte po Chemnitz. V krušnohorském cechu pekařů je 23 členů.
Drážďanští pekaři, kteří pečou Pravou drážďanskou štolu, mají pečeť s Augustem Silným. Foto: archiv MF DNES
Pokračování ze strany 3
Krušnohorskou štolu smí vyrábět pekaři v pásu hor od Cvikova přes Glashütte
po Chemnitz, v jejich svazu je přesto
jen 23 členů.
„Náš svaz také střeží dodržování tradičních pravidel, ale je u nás mnohem
větší konkurence,“ popisuje mistr
Sauer Krušnohorskou štolu, která
musí obsahovat minimálně padesát
procent másla, ale druhou polovinou
potřebného tuku může být jako kdysi
sádlo nebo margarín. „Dříve máslo
bylo hodně drahé, lidé proto přidávali
i sádlo, díky kterému je štola křehčí. Já
ale používám podle rodinného receptu pouze máslo, je to naše tradice,“ vysvětluje Sauer, okolo něhož se nosí plechy štol, ale i švestkové koláče, zákusky i křupavé horké housky.

nohorská štola. Já mám ale nejraději
tu mandlovou,“ prozradil Sauer.

Štoly zdražily
Štoly se liší i v používání mandlí, v té z
hor smí být maximálně 10 procent těch
hořkých. Ty pečivu po čase dají chuť
marcipánu, přestože v něm žádný není.
„Než se mandlové esence ve štole rozvoní, chvíli to trvá. Naši zákazníci už to
vědí, proto se při nákupu ptají, který
den štola byla upečena. Mandle se totiž
rozvinou tak za dva až tři týdny a je dobré na tuto chvíli opravdu počkat. A díky
hořkým mandlím štola trošku mění svoji
chuť, je jiná o Vánocích a jiná o Velikonocích,“ přiblížil Sauer, který spotřebuje
každý rok 2,5 tuny mandlí z Kalifornie.
„Letos bylo velké sucho, úroda byla
špatná a mandle zdražily, kilo stojí 12
eur,“ přiblížil pekař. Kvůli tomu štoly
mírně zdraží, za kilo mandlové zaplatíte 14,5 a za rozinkovou 13,9 eura. A obě
mají pečetě s kladivem a bucharem ve
znaku, což je další velký rozdíl. V Drážďanech ji může mít pouze ta rozinková.
„Ve svazu také zvažujeme, že pečeť
by mohla mít i oblíbená maková Kruš-

Krušnohorská štola nemá své
slavnosti
Na rozdíl od honosné drážďanské ta
chudší také nemá žádné obří slavnosti,
neveze se v průvodu na voze městem.
Ovšem pečeť cechu z Krušných hor nemůže dostat i štola, která je vyráběna
strojově ve velké pekárně, jako se to děje
v případě Pravé drážďanské štoly. „To by
ta naše nemohla. Každá s pečetí musí být
uhnětena ručně,“ přiblížil Sauer v pekárně, kde pracuje s manželkou, synem a
asi deseti zaměstnanci.
Ale zpět k tvorbě pečiva. Cukrářskou
specialitou pana Sauera je zrání, čerstvě
upečené štoly nechává „odpočinout“ 4
až 5 týdnů v chladné místnosti a teprve
pak se na ně nanáší vrstva másla a cukru.
„To dělám ale jen v případě několika
kusů. Vyrábím 10 tisíc štol a není možné tento požadavek zákazníků dodržet. Nikdo nemá tak obrovské chladné
prostory, kde by mohl štoly skladovat.
Existuje ale jediná výjimka, stále tímto
způsobem vyrábí štoly pekař na pev-

Stánek pana Sauera na vánočních trzích Pekařství Chrise Sauera dodává své výrobky hlavně na západ Německa. Foto: archiv MF DNES
nosti Königstein. Tam mohou před dokončením týdny v klidu odpočívat v kasematech,“ prozradil Sauer. Pokud tak
chcete ochutnat štolu podle té nejstarší tradice, víte, kam se vypravit.
Uložení štoly
Štola je speciální pečivo a doma vydrží
dlouho, ovšem v případě Krušnohorské štoly a Pravé drážďanské se podle
pekaře Sauera liší ukládání. Ta drážďanská by měla být ponechána v chladu zabalená v plechových či papírových krabicích. Krušnohorská je prý
nejlepší, pokud je uložena ve dřevě. A
mnozí zákazníci pana Sauera už prý
mají připravenou speciální dřevenou
krabici, nejčastěji dubovou, kterou používají desítky let.
„Je důležitá. Jednou si u nás zákazník koupil štolu a za několik dnů přišel, že nechutná jako dřív, jestli se
něco změnilo. A jak jsme si povídali,
zjistili jsme, že letos štolu dali do nové
krabičky, protože jim zemřel dědeček
a tu starou nemohli najít,“ líčí Sauer
důležitost tohoto obalu.
V Krušných horách někteří pekaři

také udržují opravdu speciální zvyk pečou zákazníkům jejich vlastní štoly.
Když totiž kvásek děláte ve velkém, je
mnohem lepší a toho zákazníci využívají. „Máme vymezené tři termíny,
kdy lidé přinášejí své vlastní ingredience na štolu. My nejprve uděláme základní těsto, když je připravené, ženy
přinesou rodinné recepty a my jim
podle nich z jejich ingrediencí štoly
upečeme,“ přiblížil pekař.
Stejně jako u slavnější kolegyně jsou
pekaři Krušnohorské štoly svazem
kontrolováni, jejich výrobky putují na
rozbory. Bez nich by pečeť s kladivem
a bucharem ve znaku nedostali. A
ochutnat ty nejlepší z nich můžete při
veřejné zkoušce v Annabergu. Zde stejně jako v Drážďanech v Altmarkt
Galerii - předsednictvo hodnotí štoly,
jejich složení, chuť, vůni, barvu... A
můžete ochutnávat s nimi.
Na tržiště se nedostanou
Na slavném Štrýclmarktu v hlavním
městě Saska ale vánoční Krušnohorské štoly nenajdete, tady vládne pouze ta pravá se zlatým jezdcem. Na menších trzích už je to jiné. „Štola, ať už jakákoli, je saskou specialitou, ale není
tu ničím výjimečným. Zato v západní
části země je to oblíbená exotika, proto své štoly prodávám i zde,“ vysvětluje Sauer, který ale saskou specialitu posílá i do Kanady, Norska, Ameriky.
Obě štoly - Pravá drážďanská a Krušnohorská - si dnes nekonkurují, cechy
spolupracují, například všechny mistrovské zkoušky pekařů se konají a
hodnotí v Drážďanech. Kdysi to tak ale
nebylo.
„Podle středověké legendy Drážďany zavíraly brány města, aby se na trh
nedostaly štoly z hor. To svědčí o tom,
že u nás byli velmi dobří pekaři,“ dodal Sauer.
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Tajemství Listů o másle
Historie slavných
saských štol je dlouhá.
Jenže s těmi dnešními
neměly vůbec nic společného. A to platí i pro Pravou drážďanskou štolu,
o jejíž pečené předchůdkyni je první písemná
zmínka z roku 1474 na
účtence křesťanského
špitálu sv. Bartoloměje.

S

tředověká štola nebo spíše to,
co jí předcházelo, bylo původně postní pečivo pouze z kvasnic, mouky a vody. K dnešní
sladké pochoutce mělo na
míle daleko. Ale Sasové byli požitkáři
a uměli pořádně hodovat, a tak saští
kurfiřti podle propagované historie
Pravé drážďanské štoly požádali papeže Inocence VIII. o zrušení zákazu používat pro postní pečivo máslo a mléko.
Svatý otec jim vyhověl roku 1491 a zaslal městu takzvaný List o másle. A
mnohem chutnější štola byla na světě.
Tolik historie pro turisty. Jenže
všechno je trošku jinak.
Ve středověku se na velké části Saska žilo podle přísných regulí katolické
církve a sto dní v roce museli lidé dodržovat přísný půst. Třicet dní před Velikonocemi, dalších třicet před Vánocemi a zhruba čtyřicet dalších v různých
částech roku. Jíst v této době máslo,
sýry, mléčné výrobky a užívat mléko
do pokrmů bylo přísně zakázáno,
podle katolického dogmatu to byl těžký hřích. Jenže se také válčilo, stavěly
se mosty, katedrály, a to nešlo bez pořádně živených dělníků a bez peněz.
Zjistil to i papež Lev X., kterému začaly docházet peníze na stavbu baziliky sv. Petra ve Vatikánu, jež začala v
roce 1505. Při nedostatku peněz stavbu začal financovat z prodeje odpustků, jenž rozjel na plné obrátky. Spolehlivě fungovaly i takzvané a už zmíněné
Listy o másle, kterých jen saští panovníci dostali hned osm. Papež prostě
povoloval za peníze, které dostal, lepší stravu o postních dnech.
Jeden takový list získal například
saský kurfiřt Fridrich II. Mírný. V tomto případě ho papež Inocenc VIII. v
roce 1490 udělil „kvůli zdravotním důvodům“ pouze pro kurfiřta a 6 osob
obou pohlaví, které s ním jedly u stolu. A právě v tomto listě se píše, že
dvorní pekař Heinrich z Torgau smí

Povolení k hodování o půstu Listů o másle povolujících ve dnech půstu lepší stravu přišlo ve středověku z Říma do Saska
celkem osm. Na snímku je povolení vydané papežem Inocencem VIII. kurfiřtu Fridrichu II. Mírnému v roce 1490. Foto: archiv
na kurfiřtský stůl upéci štoly s máslem. A to je také jediný List o másle, ve
kterém je zmiňována budoucí slavná
drážďanská pochoutka. Už žádný další
list není vydaný speciálně pro štolu.
Takže historie předkládaná turistům
je opravdu zjednodušená.
Po smrti Fridricha II. Mírného se vlády ujali jeho synové Albrecht III. Statečný a Ernest (Arnošt) Saský. Vládnoucí rod Wettinů se rozdělil na větev
ernestinskou a albertinskou. Protože
kurfiřstký titul byl pouze jeden, získal
ho starší Ernest, stejně jako Wittenbersko a část Durynska. Albrecht měl část
Durynska a míšeňské markrabství.
Své sídlo pak přenesl z Míšně do Drážďan. A tento Albrecht se oženil s českou princeznou Zdenkou, dcerou krále Jiřího z Poděbrad.
Oba bratři ale měli své stavební plány, potřebovali peníze a lidi schopné
je uskutečnit. Jako první žádost papeži
napsal kurfiřt Arnošt a přilepšení ke

stravě v dalším Listě o másle opravdu
získal, ovšem pouze na rok. Poté se
bratři dohodli, že musí postupovat
společně, aby se mohli věnovat nejen
svým plánům, ale i stavbám, které začal ještě jejich otec. V roce 1484 totiž
při městském požáru zcela vyhořel
dóm Panny Marie ve Freibergu i s okolními kostely. A k tomu oba synové
chtěli postavit most přes Labe v Torgau či míšeňskou katedrálu. O povolení lepší stravy tedy požádali oba.
Máslový list platný na 20 let jim vydal v roce 1491 opět papež Inocenc
VIII. a platil v obou částech země.
Užívat v dobách půstu od té doby
mohli všichni beztrestně nejen máslo,
ale i sýry a mléčné výrobky. Tedy pokud na to měli, protože za takový omilostněný hřích se muselo platit. Speciální pokladničky byly třeba v kostelích, kam stačilo zajít, zaplatit a mohli
jste vařit, péct a jíst, jak bylo libo bez
hrozby smrtelného hříchu.

Z takto vybraných peněz papeži připadla ročně jedna čtvrtina a peníze šly
přímo na stavbu svatopetrské baziliky.
Ani slavný list z roku 1491 tedy rozhodně nevyl vydán speciálně pro štolu. To ale neznamená, že právě díky tomuto listu se slavná štola v Drážďanech nezrodila a její sláva nerostla.
A jak to bylo po 20 letech?
I o půstu se vesele hodovalo dál, protože v roce 1509 papež Alexandr VI.
„máslový list“ svého předchůdce
nejen potvrdil, ale kvůli řadě nedokončených staveb prodloužil o dalších 20
let. To už se ale na scéně objevil reformátor Martin Luther, který v roce 1517
ve Wittenbergu zveřejnil 95 tezí, které
tvrdě kritizovaly praxi odpustků, a
tato praxe díky němu v protestantském Sasku brzy skončila.
Některé Listy o másle se dochovaly
dodnes, pečlivě uloženy jsou v archivech ve Freibergu a Výmaru. (ula)
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I teď na Moritzburgu
čeká Popelka. Tahle
výstava ale bude jiná

P

o dvou letech se na saský
zámek Moritzburg vrací kultovní česko-německá (či spíše československo-německá)
pohádka Tři oříšky pro Popelku. Pokud jste na některé z předchozích čtyřech výstav byli a pamatu-

Libuše Šafránková a Pavel Trávníček Slavní herci ve slavném filmu.

jete si je, vězte, že ta letošní bude úplně jiná. Nejen na zámku, kde se v
roce 1973 pohybovali herci i štáb, ale
i v jeho okolí se díky věrným kulisám
můžete vnořit přímo do příběhu i do
zákulisí natáčení pohádky režiséra
Václava Vorlíčka a objevit řadu tajemství. Dozvíte se třeba, jak dlouho se
musel zámek vytápět, aby tu hvězdy
československé a východoněmecké
kinematografie nenastydly, či jak je
to s oknem, kterým se Popelka dívala
do tanečního sálu.
„Výstavu jsme připravovali dva
roky a koncept je zcela jiný. Návštěvníkům chceme přiblížit, jak slavná
pohádka vznikala. A nebude chybět
ani ta nejslavnější rekvizita - Popelčiny červánkové plesové šaty od Theodora Pištěka, které máme půjčené z
barrandovských studií,“ říká historik, bohemista a hlavní kurátor výstavy Steffen Retzlaff, který při přípravě
výstavy strávil týdny ve filmových archivech.
V letošním roce je pohádce v hlavní
roli s nezapomenutelnou Popelkou
Libuší Šafránkovou a princem
Pavlem Trávníčkem věnováno na

Místo, kde se natáčelo a kde je výstava Lovecký zámek Moritzburg leží 16 kilometrů od Drážďan. Foto: archiv MF DNES

zámku deset pokojů ve třetím patře
a přízemí. A velké dobrodružství
čeká před už před zámkem.
„Když už není tolik místa na zámku
jako dřív, chtěli jsme zkusit něco nového. U zámku bude třeba stáj, kde
na Popelku čekal její oblíbený kůň Jurášek,“ líčí kurátor.
Akce venku
Před vstupem do zámeckých komnat
si tak můžete vyzvednout mapu a
díky ní se vydat na objevování pohádkových pokladů. A nebojte, nejen
mapa, ale i všechny další materiály a
nápisy na výstavě jsou i v češtině.
Pozorné hledače zavede plán třeba
ke schodu, na kterém Popelka ztratila plesový střevíček (a opravdu tam
bude). Nebo k oknu, ze kterého se Popelka nesměle dívala do tanečního
sálu. „To okno tam je. Ale ve skutečnosti se tento záběr na zámku netočil, vše se stalo ve filmových studiích
Defa. Až pak to bylo sestříháno se záběry z nádvoří. Teď návštěvníci budou mít šanci to správné okno najít,“
přiblížil kurátor.
Pátrání před zámkem je nejen zajímavou novinkou, ale i plánem, jak
návštěvníkům příjemně zkrátit čas,
kdyby u pokladen opět byly fronty.
Lze je očekávat, během čtyř let na
„Popelčiny výstavy“ na lovecký zámeček vzdálený 16 kilometrů od
Drážďan přišlo 600 tisíc návštěvníků.
A když už budete mít vstupenku,
vezte, že na pátrání před zámkem navazuje druhá část. V zámku vstoupíte přímo do vzniku příběhu. „Objevili jsme spoustu krásných fotografií a
z dochovaných spisů, i těch českého
původu, jsme získali hodně informací a věřím, že návštěvníky budou zajímat,“ říká nadšeně kurátor.
Podle dokumentů pak organizátoři
mohli velkou část nejen moritzburgského natáčení rekonstruovat. Už ví, s jakými herci vše začalo,
kde padly první klapky, jak a kdy se
z Postupimi a studií v Babelsbergu
štáb postupně přesunoval do Moritzburgu.
Pokračování na straně 7
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Pokračování ze strany 6
„Ve zprávách z natáčení bylo hodně
informací a poznámek, třeba ta, že
na zámku museli bez přestání tři dny
topit, aby se vůbec natáčet mohlo,“
prozradil kurátor, který také strávil
dlouhé hodiny povídáním s režisérem pohádky Václavem Vorlíčkem v
Praze. Chtěl, aby se výstava co nejvíce přiblížila realitě. „A bylo to velmi
příjemné a zajímavé,“ vzpomíná Steffen Retzlaff.
V Německu má práva na Tři oříšky
osm televizí
Vorlíčkova kultovní pohádka dlouhé
roky k vánočním svátkům prostě patří
a tisíce televizních diváků si bez tohoto příběhu Štědrý den neumí představit. Každoročně se vysílá v Česku i na
Slovensku, v Německu je to ale doslova
smršť, pohádku nabízí osm televizí a diváci se na ni během šesti dnů mohou podívat čtrnáctkrát.
Lidé o ni mají takový zájem, že Václav
Vorlíček dostal nabídku studií Bavaria
natočit Popelku znova. To ale striktně
odmítl.
Nová výstava se hodně zaměří na
děti, i když jimi se na chvíli vlastně stanou i dospělí, protože pohádka natáčená na přelomu let 1972 a 1973 patří k dětství dnešních rodičů. Velkou roli - stej-

„Návštěvníkům
chceme přiblížit, jak
slavná pohádka
vznikala. Nebude
chybět ani ta
nejslavnější rekvizita červánkové šaty od
Theodora Pištěka.“
Steffen Retzlaff, kurátor
ně jako v pohádce - budou při prohlídce
hrát oříšky. Jeden děti i dospělí na začátku prohlídky dostanou.
„Bude mít velmi důležitou roli, děti i
dospělí s ním mohou kouzlit a používat
ho, aby viděli ještě něco navíc. Hlavně
oříšek nesmí ztratit. Ale víc prozradit nemohu, protože pak už by to nebylo žádné překvapení,“ smál se kurátor.
Pokusy na německých školácích
Vymyslet novou koncepci výstavy tentokrát neměli na bedrech pouze pracovníci zámku, ale pomáhali i odborníci z
drážďanského ateliéru Whitebox.
„Po pravdě řečeno, dříve jsem děj pohádky moc neznal, nyní umím celý text
zpaměti, s herci mohu paralelně odříkat celý text,“ smál se Christian Frommelt ze studia, které se podílelo napří-

klad na přípravě výstavy Tisíc let piva
na zámku Albrechtsburg.
První nápady kreativců ovšem nevypadaly přesně tak, jak je na Moritzburgu uvidíte. „Nejprve jsme je představili
školákům a ti dvakrát nadšeni nebyli.
Tak jsme si jejich přání vzali k srdci a najdou zde i více fantazie, to co v pohádce
nikdy nebylo a nebude,“ prozradil jeho
kolega Daniel Sommer.
Na Moritzburgu tak můžete zjistit, jak
by to asi dopadlo, kdyby princezna Droběna v podání Heleny Růžičkové prince
při tanci už nepustila z náručí nebo co
by se stalo, kdyby se princi a jeho kamarádům nepodařilo utíkat do lesů před
preceptorem v podání Jana Libíčka.
Když jsme u lesů, které ve filmu mají
velmi důležitou roli, na zámku objevíte
i Popelčin les se stromy.
„Symbolizuje všechny scény, které se
v lesích natáčely. Já říkám, že je to
prostor Popelčiny svobody. Ovšem vytvořit ho, to byl nejsložitější úkol. Dostat do zámeckých komnat čtyři obrovské kmeny stromů nebylo vůbec jednoduché,“ přiblížil Retzlaff.
V lese, přestože ve filmu přímo v něm
nestála, můžete stejně jako Popelka vyjít na půdu stáje, kde si povídala se sovou Rozárkou. Třeba právě tady budou
kouzelné oříšky zase fungovat? Ale kdo
ví. — Andrea Angermannová

Příprava dvou scén v roce 1973 Štáb na schodišti zámku, kde Popelka ztratí střevíc, a u bažiny, kam spadne zlá sestra. Foto: archiv MF DNES
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yrysy, rapíry, brnění, helmice... To byly dárky, které dostávali saští kurfiřté a vládci k
Vánocům.
„Zbraně a brnění byly nejtypičtějším dárkem, a to nejen na
saském dvoře. Kurfiřté je dostávali
nejen od manželek, ale i jako dary od
diplomatů. Dnes se třeba k narozeninám chodí přát s květinou a knihou,
dříve jasně vedly zbraně. To bylo to
‚top‘, tedy pokud na to dárci měli,“
říká Holger Schuckelt, vědecký pracovník muzeí v Rezidenčním drážďanském zámku.
Polovina ze všech zde vystavených
zbraní, přileb, štítů a brnění jsou
dary pro saské vládce.
Nejvíce zbraní ukrývají expozice
Obří sál a Turecká komora, v druhé
jmenované jsou však pouze dva vystavené exempláře dary „od Ježíška“.
Jedním z nich je meč s kovanou čepelí z Janova a s krásně zlacenou stříbrnou rukojetí ve tvaru kříže. Tento
meč zapadá do pochvy potažené červeným sametem se zlatými ozdobami.
„Je to dárek Anny Dánské manželu
Augustu Saskému. Vyroben byl pravděpodobně roku 1583 a je v orientálním stylu, který byl tehdy velmi módní v celé Evropě. Nejlepší dílny, které
se na tento styl specializovaly, byly v
Rumunsku a Polsku,“ přiblížil
Schuckelt. A hned nás odvádí k nedalekému jezdeckému meči. Zlatnická
práce z roku 1626 má pochvu zdobenou tyrkysy. Kurfiřtu Janu Jiřímu I.
Saskému ho věnoval jeho zeť Jiří Hessenský.

Jen s pečetí je pravá.

Tradiční vánoční
pochoutka z Drážd’an
Drážd’anskou vánoční štolu smí vyrábět pouze
kolem 130 pekařství a cukrářství v Drážd’anech
a okolí. Díky poctivé ruční práci a výběru těch
nejlepších surovin vzniká vánoční pečivo, bez
něhož si Vánoce v Sasku nikdo neumí představit.
I když je základní recept na štolu stejný a
poměr jednotlivých surovin je přesně stanoven,
má každý pekař a cukrář svou osobitou recepturu.
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kusů bylo sedm a všechny koupila v
roce 1612 Magdaléna Sibyla Braniborská pro manžela Jana Jiřího I. Saského a jeho nejvěrnější muže. Bylo to brnění na turnaje. Ne ty na koních, ale
na souboje na zemi. Při nich muži
byli od sebe odděleni nízkou hradbou, proto brnění bylo jen k bokům
nebo ke kolenům, dole nohy chráně-

N AČ E N

S laskavou podporou
Svobodného státu Sasko.

Ty největší poklady a
vánoční dary ukrývá
Obří sál na
Rezidenčním zámku s
jednou z nejcennějších
sbírek slavnostních
zbraní a brnění z 15. až
18. století na světě.

OZ

ÁNĚNÉ

Pravá drážd’anská vánoční štola je rozinková
a poznáte ji podle zlaté pečetě kvality
Dresdner Christstollen® .

Ty největší poklady ovšem ukrývá
nedaleký Obří sál s jednou z nejcennějších sbírek slavnostních zbraní a
brnění z 15. až 18. století na světě. Po
rekonstrukci za 13 milionů eur se sál
otevřel v roce 2013 a obdivovat zde
můžete 350 předmětů. Historie sbírky sahá do 15. století, kdy kurfiřt Albrecht III. Statečný založil v Rezidenčním zámku vévodskou komoru brnění, která se postupně plnila skvosty z
Orientu, západní a střední Evropy,
tedy i z dílen z Prahy.
V jedné z vitrín uvidíte pět kompletních brnění, která své majitele kryla
od hlavy po kolena. „Původně těch

Helma Kristiána I. Saského Část z brnění, daru Sofie Braniborské pro kurfiřta
Kristiána. Dostal ji k Vánocům v roce 1588. Foto: Rezidenční zámek Drážďany
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Vánoční dary na
kurfiřtském zámku
(a něco i z podzámčí)
né mít nemuseli,“ vysvětluje
Schuckelt. Jak takový souboj vypadal
„předvádí“ i figurýny. „Vidíte, tak vysoko stěna asi byla a tak to vypadalo,“ líčí Schuckelt v sále, jemuž vdechl život slavný německý architekt Peter Kulka, který je třeba také autorem
nákupní Centrum Galerie stojící nedaleko.
Ale vraťme se do historie a ke zbraním saských vládců, které nebyly právě levné. Pro představu – jedna kompletní, ale ne moc zdobená zbroj stála objednavatele tolik, kolik by dnes
dal za vůz Porsche. Neboli dovolit si ji
mohl málokdo. Ovšem rodiny
saských kurfiřtů bývaly bohaté. Třeba Sofie Braniborská svému muži a
jeho nejvěrnějším dvořanům koupila
hned 12 kusů brnění na turnaje. Objednala si tepané ocelové a zlatem
zdobené kusy v Augsburgu, v mistrovské dílně Antona Peffenhausera.
Dnes jsou černo-zlaté, ale dříve zářily
modře a zlatě, ocel prostě za ty roky
ztmavla.
„Kristián I. Saský měl sadu brnění
dostat na Vánoce roku 1591, nikdy k
tomu nedošlo, protože v září toho
roku zemřel,“ prozradil Schuckelt.
Na zámku v Drážďanech z původní
sady zbyly tři kusy brnění, šest je pak
vystavováno v muzeích v Detroitu,
Leedsu, New Yorku, Norimberku, Petrohradu a ve Varšavě. Kde jsou poslední tři, nikdo neví.
Výjimečně luxusním kouskem je vánoční dárek už zmíněné Magdalény
Sibyly Braniborské, která manželovi
Janu Jiřímu I. Saskému pod stromeček v roce 1622 dala kompletní brnění nejen pro něj, ale i pro koně. K
sadě patřily i zdobené pistole. Jde o
krásnou tepanou zbroj z oceli a zlata
z augsburské dílny Jeroma Ringlera.
„Taková honosná a jemně zdobená
brnění by svého nositele stejně neochránila. Do války v takových brněních vládci netáhli, měli je na výjimečné příležitosti a různé slavnostní průvody,“ vysvětlil Schuckelt.
Takovou perlu měl v šatníku i kurfiřt Kristián I. Saský, kterému manželka Sofie na Vánoce 1588 darovala brnění, helmu, sedlo pro koně a dvě pis-

tole i s lahvičkou na černý prach vyrobené v Augsburgu. Vše dělané z
mědi, stříbra a zlata a bohatě zdobené. „Sedlo vystavené nemáme, ještě
musí být restaurováno,“ vysvětlil
Schuckelt.
K vystaveným brněním patřila i

řada dalších „zcela nutných“ maličkostí, jako například speciální zdobené velké jehly, které se používaly na
čištění zbraní, ale třeba také krátké
dýky, pouzdra na pistole, a dokonce
i zdobené nože a vidličky. To aby se v
případě dlouhých ležení mohli bojov-

Jemná práce z Augsburgu V roce 1622 dala toto jezdecké brnění Janu Jiřímu I.
Saskému Magdaléna Braniborská. Šlo ovšem o zbroj pro „předvádění se“, pro
slavnostní průvody. Tahle jemná a bohatě zdobená souprava by zvířeti ani jezdci v boji nijak nepomohla. Foto: Karel Pešek, MAFRA

níci sami o sebe postarat. Na výstavě
řadu takových krásných drobností
uvidíte. „Často se tyto součásti zbroje ztratily. Měly praktický smysl, ale
byly to hlavně velmi krásné doplňky,
které jejich majitelé zřejmě vůbec nepoužívali,“ dodal Schuckelt.
V „podzámčí“ si lidé žádné drahé
dary nedávali. Logicky. Jednak na to
neměli peníze a jednak se Vánoce staly všeobecně rodinným svátkem slaveným v soukromí až celkem pozdě,
v 19. století. Ovšem pokud chcete poznat lidové tradice, zajděte se podívat na 400 let starý zámeček Jägerhof, kde od roku 1913 sídlí Muzeum
saského lidového umění. Stačí vyjít z
Rezidenčního zámku, přejít po
mostě Augustusbrücke na druhou
stranu Labe do čtvrti Neustadt. Na
konci mostu stanete u zlaté jezdecké
sochy kurfiřta Augusta Silného. Za
mostem zabočte vpravo a jste u muzea v ulici Köpckestraße 1. Na Vánoce na zámku zde můžete navázat,
protože ve vstupní hale je vyřezávaný dřevěný kůň, který patřil dětem
kurfiřtů.
„Je hodně podobný tomu zlatému,
na kterém sedí August Silný. Vládnoucí rod Wettinů ho muzeu daroval
v roce 1926. Protože se na něj nesmí
sahat, pod koněm máme nového dřevěného koníka, na kterém se děti mohou po muzeu projíždět,“ začíná prohlídku Karsten Jahnke z muzea.
V něm vystavují panenky ze dvou
století, vojáčky, kočárky, vyřezávané
figurky zvířat, detailně propracované domečky pro panenky i kuchyňky. Mají tu i největší sbírku loutek na
světě. A v každé místnosti pod exponáty jsou šuplíky se spoustou hraček, se kterými si děti mohou hrát.
„Hračky pro děti se objevily až v 19.
století, kdy se začal rozvíjet průmysl
na jejich výrobu. Předtím nebyly, Vánoce nepatřily hlavně dětem, byly to
svátky pro celou rodinu, která se sešla a chodilo se do kostela,“ říká Jahnke.
Zato od 28. listopadu muzeum ožije vánočními tradicemi. Kromě 30
stromů ozdobených různými technikami a ozdobami od papíru, vlny, slámu po keramiku, dřevo či perly se ve
zdejších dílničkách můžete s dětmi
naučit řadu starých technik od vyřezávání po paličkování. „O dílničky je
každoročně velký zájem, stejně jako
o stánky, kde si originální ozdoby mohou lidé koupit s velkou slevou,“ láká
do muzea Jahnke.
Za prohlídku stojí i zdejší historické
betlémy, ten největší a nejstarší je z let
1820 až 1830 a vyráběl ho farmář Elias
Augst z vesničky Steinigtwolmsdorf.
Jeho pohyblivé figurky jsou propracované do nejmenšího detailu a v muzeu
zjistíte, jak vše vlastně fungovalo.
— Andrea Angermannová
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Vánoční Štrýclmarkt a další
trhy v Drážďanech a okolí
Hlavní vánoční trh v
Sasku, drážďanský
Štrýclmarkt, se otevře
už ve čtvrtek 26. listopadu v 16 hodin. Co ho letos ozdobí? A víte, že tu
lze platit dvojí měnou?
Andrea Angermannová
redaktorka MF DNES

D

vaadvacet metrů vysoká
jedle bělokorá z Lauensteinu, krušnohorské vsi ležící
pár kilometrů od českých
hranic, letos zdobí nejstarší
německý vánoční trh Štrýclmarkt.
Ten letos slaví 581. výročí. Obyvatelé
města si strom vybrali hlasováním ze
tří kandidátů, postupně bude potažen 2 900 metrů dlouhým světelným
řetězem s 16 200 LED diodami, nahoře bude hvězda s průměrem 70 centimetrů.
Slavné tržiště se letos otevírá 26. listopadu a přijít sem můžete každý den

až do 24. prosince. Kdysi byl tento
trh ovšem pouze jednodenní.
V roce 1434 kurfiřt Fridrich II. a
jeho bratr vévoda Zikmund povolili
městu na Altmarktu každý týden konání svobodného jednodenního trhu
včetně toho, který připadal na 23.
prosince. Jak se v historických listinách praví: „Pro obecní blaho a pro
dobro našeho města Drážďany“.
Toto privilegium se ale původně vztahovalo pouze na trh s masem, v adventu si zde měšťané totiž vybírali
sváteční pečínku na štědrovečerní
stůl. Jelikož se trh osvědčil, byl rozšířen i o další druhy zboží.
Dnes vánoční oslavy ve městě začínají bohoslužbou v kostele Kreuzkirche,
v 16 hodin se pak nejstarší německý
trh otevírá. Představitelé města nakrojí vánoční drážďanskou štolu, roztočí
se 14 metrů vysoká krušnohorská vánoční pyramida, otevře zhruba 250 vyzdobených stánků.
Nedaleko Kreuzkirche najdete také
prostor pro děti s pohádkovým vlakem. Od 1. prosince zde Mikuláš každý den v 16.15 hodin otevírá jedno
okénko adventního kalendáře a povídá krátký příběh. V domku kominíč-

ka ze švestek mohou děti vyrábět vánoční ozdoby a dárky, v perníkové
chaloupce zdobit perníčky, ve vánoční pekárně vyrábět cukroví a ve skřítkově domku Wichtelhaus sledovat
animované filmy a pohádky.

Nedaleko Kreuzkirche
najdete také prostor
pro děti s pohádkovým
vlakem. Od 1. prosince
zde Mikuláš každý den
v 16.15 hodin otevírá
jedno okénko
adventního kalendáře
a povídá krátký příběh.
Na tržišti můžete jako kdysi platit tolary, stačí je směnit za eura. Za 10 eur
dostanete 11 tolarů, přičemž jeden
má hodnotu 1 euro, takže ten jedenáctý dostanete jako dárek. Ale pozor, tolary jsou k dostání v omezeném

množství a pouze v informačních
stáncích.
Co a kdy se na náměstí Altmarkt
děje?
Každý adventní víkend se na náměstí
něco děje. Slavnosti kominíka ze sušených švestek jsou 28. listopadu, následující den patří skvělému pulsnitzkému perníku a při slavnosti uvidíte i
korunovaci perníkové princezny. V
pátek 11. prosince začíná večer Hvězdná hodina, při které můžete zažít velkolepou hru světel a potkat magické
bytosti v kostýmech, které sestoupily
z nebes. Následující dva víkendové
dny tržiště ovládnou slavnosti tradičních krušnohorských hraček. 12. prosince je slavnost, při které ožijí figurky na 14 metrů vysoké dřevěné krušnohorské pyramidě, která je zapsána
i v Guinessově knize rekordů. 13. prosinec patří slavnosti obloukového
svícnu Schwibbogen, při které ožijí
tradice a zvyky regionálních uměleckých řemesel. Poslední adventní víkend patří Hornickým Vánocům s
koncertem hornických kapel a Dni
kostela Kreutzkirche.
Pokračování na straně 11
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Drážďany
a zima se třpytí
Štrýclmarkt na náměstí Altmarkt
do Štědrého dne
10 dalších vánočních trhů,
vánoční výstavy a koncerty
Prodejní neděle 6. prosince, 12–18 hodin
Slavnost »Stollenfest« s průvodem
a obří štolou 5. prosince

www.drazdany.info/vanoce

drazdany.net

@drazdany
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Pokračování ze strany 10
Ovšem ta největší Štolová slavnost se
koná druhý adventní víkend - v sobotu
5. prosince. Letošní je v pořadí dvaadvacátá. Oslavuje Pravou drážďanskou
štolu, která ve vyzdobeném voze taženém čtyřspřežím jede od zámku, kolem Zwingeru a Semperovy opery, kostelů Hofkirche a Frauenkirche až na tržiště Štrýclmarkt. Celou cestu ji následuje průvod řemeslníků v kostýmech.
Na náměstí Altmarkt pak pekaři několikatunovou štolu, která je každý
rok o jeden centimetr delší, rozkrajují
a prodávají návštěvníkům.
I tato slavnost vychází z historie. V
roce 1730 si totiž panovník August Silný nechal upéct obří štolu vážící 1,8
tuny pro svoji slavnost „Zeithainer
Lustlager“ čili Zeithainský tábor rozkoše a radosti, kterou pořádal pro
výkvět evropské šlechty.
Pokud ovšem nemáte rádi tlačenici,
počkejte na jiný den, při Štolové slavnosti se v centru města sejde až 100 tisíc lidí.
Drážďanská míle
Drážďany, to ovšem zdaleka není jen
Štrýclmarkt. Takzvaná Drážďanská
míle se spoustou vyzdobených stánků
začíná nedaleko hlavního nádraží a
vede ulicí Prager Strasse na náměstí
Altmarkt a dál kolem barokního kostela Frauenkirche na Neumarktu přes
Labe až do přepychové barokní čtvrti
Innere Neustadt.
Na této trase najdete jedenáct vánočních trhů, které nabízejí klasiku, kulinářské zážitky i zábavu jako na horské
chatě po lyžovačce. Například středověký trh s hudebníky, řemeslníky, netradičními pochoutkami a třeba i dřevěnými káděmi na koupání uvidíte na
nádvoří zámecké stáje Stallhof. U kostela Frauenkirche se na trhu, který začíná 27. listopadu požehnáním faráře,
přenesete do 19. století. Kromě tradičních řemeslníků zde děti objeví jesličky se spoustou zvířat, která si mohou
pohladit. Ať už si vyberete jakýkoli
trh, na všech se můžete sejít s přáteli,
povídat si a v klidu si vychutnávat svařené víno, pečené kaštany a další pochoutky.
Nejde jen o trhy, bavit se můžete při
spoustě dalších akcí. Na nádvoří historického hotelu Taschenbergpalais nedaleko Semperovy opery lze od listopadu do ledna bruslit a vychutnávat
svařené víno.
Otevřena jsou také všechna muzea,
například v Městském muzeu se letos
koná zajímavá výstava Cesta za světlem - Městské osvětlení v Drážďanech.
V Dopravím muzeu jezdí oblíbená modelová železnice a 6. prosince je připravena akce Když páru přidá Mikuláš. Zajít můžete na spoustu koncertů
do kostelů či na balet do Semperovy
opery.

Tipy
Dobré vánoční trhy
v okolí Drážďan
Za romantickým kouzlem vánočních
trhů stačí vyrazit i jen pár kilometrů za
česko-německé hranice, trhy a zajímavé akce se konají v každé obci i na
řadě hradů a zámků. Stačí jen vybírat.
● Pevnost Königstein
Na Pohádkových trzích na pevnosti
nad Labem se každý den otevírá okno
nejdelšího adventního kalendáře v Německu, který měří 112 metrů. Kromě
stánků na vás čekají hudebníci, tajemný vánoční svět v kasematech se
spoustou překvapení. Na děti pak vánoční jesličky se živými zvířaty, dílnou
a skluzavkou pro skřítky, loutkovými
pohádkami a řada soutěží. Trhy jsou
otevřeny 28. a 29. 11., 5. a 6. 12., 12.
a 13. 12., 19. a 20.12. od 11 do 19 hodin.
● Míšeň
Vánoční trhy v historickém centru města mají velké kouzlo, které každou hodinu podtrhne porcelánová zvonkohra
na hlavním městském kostele. Trhy
se zde konají od 27. 11 do 24. 12. a
od 25. 12. do 3. 1. denně od 11 do 20
hodin, kromě Štědrého dne, kdy jsou
od 11 do 13 hodin.
● Pirna
Trhy na náměstí, které vypadá stále
stejně jako na obrazech slavného malíře Canaletta, nezklamou ani tu nejromantičtější duši. Žádné fronty, žádné
mačkanice. Navíc se tu každý den
koná nějaký kulturní program. Trhy se
zde konají od 27. 11. do 23.12. od 10
do 20 hodin, každou sobotu až do 21
hodin.
● Radebeul - Wackerbarth
Neopakovatelným zážitkem jsou
stavnosti v prostředí barokního zámečku Wackerbarth, kde sídlí i nejslavnější saské vinařství. 29. 11. od
16 hodin sem můžete s dětmi zajít na
pohádky, 12. a 13. 12. je zde vánoční
trh, na kterém se prodávají výrobky
ze saských manufaktur a 29.11. a
20. 12. je akce „Advent, Advent...“ rodinné slavnosti s hudbou, kulinářským zážitkem a dětským divadlem.Ochutnávat zdejší víno i štolu
můžete při adventních prohlídkách vinařství, které se konají od 23. 11. do
22. 12. v 17.30 hodin.
Pokud máte raději klidnější atmosféru, vyrazte do čtvrti Weißer Hirsch, kde se zdejší koncertní areál
promění v kouzelnou zimní krajinu
s kluzištěm. A brusle mít nemusíte,
tady vám je půjčí a při projíždění v
parku mezi stromy si můžete dát svařené víno nebo si vychutnat zimní lahůdky ve vyhlášené drážďanské restauraci pro labužníky „Bean & beluga“.

581. trh Pohled ze Štrýclmarktu - hlavního vánočního trhu v Drážďanech – k
chrámu Frauenkirche. Už 581. Štrýclmarkt začne po 16. hodině ve čtvrtek 26. listopadu. Představitelé města nakrojí vánoční drážďanskou štolu, roztočí se 14
metrů vysoká krušnohorská vánoční pyramida, otevře zhruba 250 vyzdobených stánků. Foto: Sylvio Dietrich
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Co, kdy, kde:
tipy na výlety
do příhraničí
V Sasku, hlavně v blízkém příhraničí, se o adventu koná řada zajímavých akcí. A zajímavé
jsou i akce spojené s tradičními trhy.
Andrea Angermannová
redaktorka MF DNES

S

Nové hrnečky pro Štrýclmarkt

to tisíc nových hrnečků bylo letos vyrobeno pro nejstarší německý vánoční trh, drážďanský Štrýclmarkt. Najdete na
nich letopočet a motiv dětí
před siluetou kostela Frauenkirche,
věží radnice a kostela Kreuzkirche. Na
druhé straně hrnečku je vyražený nápis „Dresdner Striezelmarkt, od roku
1434“. Podobně má řada městských
trhů své hrnečky - suvenýry.

Úkol vytvořit hrnečky s novým
designem dostal řemeslník Andreas
Kannegießer. „Vyrábíme je pomocí
forem, pak se vysuší a vypálí. Poté se
glazují a vrací zpátky do rozpálené
pece,“ řekl šéf rodinné firmy Kannegießer Keramik z Neukirchu, kde se
hrnky a talíře vyrábí již od roku
1824.
Protože hrnečky pro Drážďany se
dělají v manufaktuře a nejsou z obřích továren, počítejte letos s vyšší
vratnou zálohou. Loni byla 0,5 eura,
letos už 3 eura. Pokud si tak budete
chtít dát hrneček svařeného vína,
které na Štrýclmarktu stojí 2,5 eura,
se zálohou zaplatíte 5,5 eura.
Pokud se vám ovšem hrneček líbí,
můžete si ho nechat. Abyste si ho z
trhu neodnášeli špinavý, stačí obchodníkům ve stánku říci, že ho
chcete vyměnit za čistý. Požádat o to
můžete u kteréhokoli stánku, kde
tyto hrnečky mají. S tím, že si je lidé
berou domů, se počítá a je to běžné.
Trh jich má dostatečnou zásobu.
Pokračování na straně 13

INZERCE

ČESKÉ PROHLÍDKY
Raffaelova „Sixtinská madona“
a další hity v obrazárně Starých mistrů
14. listopadu ve 12:00
28. listopadu a 12. prosince v 13:30
sraz u pokladny Alte Meister
vstupenka platí na výstavy:
Staří mistři, Sbírka porcelánu a Matematickofyzikální salón | mladší 17 let zdarma

Poklady Rezidenčního zámku
6. a 20. prosince ve 12:00
sraz u pokladny na nádvoří Rezidenčního zámku
vstupenka platí mj. na výstavy:
Nová Zelená klenba, Turecká komora, Zbrojnice,
Sbírka mincí | mladší 17 let zdarma
Cena prohlídky 3 € za osobu plus vstupné

WWW.SKD.MUSEM | WWW.DDIN.CZ/SKD

U Frauenkirche V Drážďanech je řada trhů, nejen slavný Štrýclmarkt. Na snímku
jsou stánky před chrámem Frauenkirche. Foto: Profimedia.cz
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Pokračování ze strany 12
Hodinky
z dob NDR
Krušnohorské městečko Glashütte je
více než 165 let významným centrem
německého hodinářství. Pětadvacet
let po znovusjednocení Německa se
zdejší muzeum hodin ohlíží zpět do
éry výroby hodinek a časoměrů v
době NDR. Do současnosti výstavu vidělo více než 17 tisíc návštěvníků a
kvůli velkému zájmu byla prodloužena do 10. ledna. Uvidíte precizní práci tehdejších návrhářů, hodinářů, nástrojařů a expertů na jemnou mechaniku. Desítky vystavených exemplářů vypráví příběh o snaze zachovat
tradici hodinářství i během komunistické éry, a to často navzdory nelehkým podmínkám. Se zřízením státního podniku Volkseigener Betrieb Glashütte Uhrenbetriebe (VEB GUB), začala 1. července 1951 nová etapa v historii hodinářského průmyslu v Glashütte. Po převratu v roce 1989 se velký podnik rozdělil opět na menší manufaktury, z nichž nejznámější a nejuznávanější jsou Glashütte Original a
A. Lange & Söhne.
Poznejte příběhy
vzácných maleb
Nejslavnější mistrovská díla, jako je
například Raffaelova Sixtinská Madonna, Corregiova Svatá noc či Vermeerova Dívka čtoucí dopis, ale i poklady
saských kurfiřtů, můžete poznat při
mimořádných prohlídkách drážďanských Státních uměleckých sbírek. Firma sdružují řadu výstavních síní je pořádá v češtině. Na první okruh se s
průvodkyní Steffi Uhligovou můžete
vydat 6. a 20. prosince ve 12 hodin.
Cesta povede přes poklady v Nové Zelené klenbě, Turecké komoře, ve
Zbrojnici a v Kabinetu mincí v Rezidenčním zámku. 14. listopadu ve 12
hodin, 28. listopadu a 12. prosince v
13.30 hodin se pak vypravíte za největšími poklady Obrazárny starých mistrů. Ke stěžejním dílům umístěným
ve Zwingeru patří ukázky italského
malířství doby renesance (Giorgione,
Tizian, Correggio, Mantegna, Botticelli
a Parmigiano). Stejně tak významná je
sbírka holandských a vlámských malířů 17. století (velkým počtem děl je v
obrazárně zastoupený Rembrandt a
jeho škola). Najdete zde i díla staroněmeckého a staroholandského malířství, mezi nimi i van Eycka, Dürera,
Cranacha a Holbeina. Vstupné do obrazárny je 7,5 a 10 eur, do Rezidenčního
zámku 10 a 13 eur. Děti do 16 let neplatí. Nutné je připočítat příplatek 3 eura
za prohlídku v češtině.
Adventní jízdy dětské železnice
Největším a nejkrásnějším drážďanským parkem je Velká zahrada, do

Německé hodinářské muzeum V dobách Německé demokratické republiky se hodinky vyráběly ve starém hodinářském centru v Glashütte pod státním podnikem Volkseigener Betrieb Glashütte Uhrenbetriebe (VEB GUB). Do něj byly sloučeny dříve
fungující manufaktury. Dělaly se tu i slavné hodinky Ruhla dovážené i do Československa. Na snímku je část plakátu k výstavě věnující se výrobě hodinek v dobách NDR, je právě instalována ve zmíněném muzeu v Glashütte. Repro: MF DNES
které dojdete například od Muzea
hygieny nebo od Skleněné manufaktury VW. Právě v tomto parku při
okružních jízdách supí vláčky malé
parkové železnice - Parkeisenbahn.
A vyjíždí mimořádně i v zimě na adventní jízdy, které se letos konají 28.
a 29. listopadu, 6. a 5. prosince od 10
do 16 hodin, poslední 7. a 8. prosince pak od 9 do 15 hodin. Děti při
jízdách přivítá nejen Mikuláš, ale i
oblíbený maskot Parkolino, se kterými můžete vyrazit na okruh dlouhý
5,6 kilometru s pěti zastávkami.
Možná budete mít štěstí a právě
pro vás přijede vláček tažený jednou
z parních lokomotiv z roku 1925, kte-

rá se jmenují Moritz a Lisa. Okružní
jízda stojí 6 eur, děti platí polovinu.
Za jízdu jen do jedné zastávky zaplatíte 1 a 0,5 eura.
Drážďany v dobách baroka
v Panometeru
Panoramatický pohled na barokní
Drážďany z dob legendárního saského kurfiřta Augusta Silného můžete zažít v drážďanském Panometeru ve čtvrti Reick. Do časů honosných kočárů,
knížat a živých tržišť se proměnil starý
kruhový plynojem postavený v letech
1908-09 podle návrhu drážďanského
architekta Hanse Erlweina. Chátrající
budovu v nebývalou podívanou změ-

nil umělec a architekt Yadegar Asisi a
nazval ji Panometer. A instalace se tu
mění, od února patřil plynojem dramatickým scénám z bombardování
Drážďan, před Vánocemi se změnila v
poklidnou dobu baroka. Pokud vyšplháte na 15 metrů vysokou terasu,
prohlédnete si město z ptačí perspektivy, uvidíte zblízka dělníky na střechách a uslyšíte zvuky jejich nástrojů,
stejně jako ruch města pod vámi. Při
speciálních prohlídkách se „městem“
můžete projít se šampaňským v ruce a
užít si drážďanskou štolu. Prohlídky
jsou 29. listopadu, 6., 13., 20., 25., 26.,
27., 29. a 30. prosince od 15 hodin. Je
dobré se předem objednat.
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Vyhrajte pobyt v Drážďanech
V

historickém centru Drážďan se
můžete ubytovat v několika velmi kvalitních hotelích, které kromě stylově vybavených pokojů nabízí
výtečné jídlo. Jedním z nich je luxusní
QF Hotel, který stojí v bezprostřední
blízkosti slavného kostela Frauenkirche.
Má dlouholetou tradici. V roce 1804
na jeho místě byl oblíbený hotel Město
Berlín, kde se ubytovávala aristokracie,
hosty byli například ruský spisovatel Dostojevskij nebo komik Chaplin.
Dnes QF Hotel elegantně kombinuje
historii s moderním designem a součástí komplexu je i nákupní centrum s luxusními výrobky. Prostory byly po dostavbě rozbombardovaného centra výrazně rozšířeny o další čtyři budovy, ale
přes tyto změny hotelu zůstala typická
historická fasáda s kulatým rohem.

Soutěž
Vyhrajte poukázky do hotelu a na nákupy

V době adventu stačí vyjít z recepce
a ocitnete se na romantickém vánočním trhu ve stylu 19. století u kostela
Frauenkirche, kde pod desítkami rozzářených hvězd nezní reprodukovaná
hudba, ale zpívá zde výhradně chrámový sbor, u stánků najdete jen zajímavé výrobky řemeslníků a na děti čekají jesličky s živými zvířaty.
Letos právě QF Hotel věnoval hlavní
cenu pro výherce naší soutěže - ubytovací poukázku pro dvě osoby na dvě
noci se snídaní.

INZERCE

Centrum Galerie
nákupní pasáž v Drážďanech
Prager Strasse 15, D-01069 Dresden
www.centrumgalerie.de (DE)
www.drazdany.info/centrum-galerie (CZ)

Vážení čtenáři, pokud správně odpovíte na tři otázky, můžete vyhrát jednu poukázku na ubytování v QF Hotelu, pro tři soutěžící jsou připraveny poukázky na 50 eur
na nákupy v Centrum Galerii s oblíbeným obchodem Primark, deset účastníků dostane Pravou drážďanskou štolu.
Otázky
1. V kterém roce kurfiřt August Silný pořádal pro šlechtu z celé Evropy slavnost v Zeitheinu, na kterou dal upéct obří štolu?
2. Kolikátý ročník Štolové slavnosti se letos v Drážďanech koná?
3. Který německý architekt je autorem přestavby Obřího sálu v Rezidenčním
zámku?
Pokud si nejste jisti, najdete odpovědi v textech tohoto magazínu. Odpovědi posílejte do 20. listopadu elektronicky na e-mail redakce redul@mfdnes.cz nebo písemně na MF DNES, Dlouhá 2A, 400 01 Ústí nad Labem. Na obálku nebo do
předmětu e-mailu napište heslo Vánoční soutěž a nezapomeňte uvést svoji adresu a telefon.
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Člověče... Už tě napadl nějaký
dárek pro babičku?

sask ých
ků
hradů a zám

Co si myslíš o vstupence schlösserlandKARTE?
Tak budeme i my mít rovnou vstup zdarma!

otevřena
i v zimě!

Zámek Moritzburg

Nádhera!
Tam se pořád něco děje!
A možná potkáme i Popelku.

Celá cken
Entde
e zám ku
Zem
Sie Ihrálo
za m ch
Königrei
penez!

sc hlösserlan

Za 40 euro na 365 dní
do saské Země zámků!

dKARTE
1 rok
Gül
tiG 140
Ja€hr
|

10| 10
dníta
20Ge€

Vstupenka »schlösserlandKARTE« do více než 50 hradů, zámků, zahrad i dalších historických
objektů v Sasku.
Celoroční za 40 euro nebo desetidenní za 20 euro je platná pro 1 dospělého a 2 děti do 15 let.
Ideální také jako dárek. Platnost vstupenek začíná až od data první návštěvy.
Výhody se vstupenkou »schlösserlandKARTE«
• navštivte libovolně často přes 50 objektů
• volný vstup na trvalé výstavy
• zlevněné vstupné na mimořádné výstavy
• zlevněné vstupné do drážďanského Rezidenčního zámku a do Zwingeru
• 2 děti do 15 let můžete vzít s sebou zdarma
• 10% sleva na ubytování v zařízeních Země zámků
SLEVA! 2 celoroční vstupenky za 70 euro | 2 desetidenní vstupenky za 35 euro

»schlösserlandKARTE« můžete koupit ve všech zúčastněných objektech
a v budově Schinkelwache na náměstí Theaterplatz v Drážďanech.
Nebo objednat na www.zeme-zamku-sasko.cz
Film schloesserlandKARTE

Impressum real,- SB-Warenhaus GmbH, Metro-Straße 1, 40235 Düsseldorf

PRODEJNÍ NEDĚLE
29.11.2015
13–18 HODIN

real,- NEWSLETTER BUĎTE V OBRAZE

VÁNOÈNÍ NÁKUP POD JEDNOU STØECHOU.

PŘIHLASTE SE ZDE:

ZAHÁJENÍ

• Vždy nejaktuálnější
nabídky z Vaší
prodejny real,• Každý měsíc
exkluzivní slevy!

VÁNOÈNÍHO TRHU
real,- V HEIDENAU

platnost
16.–21.11.2015

platnost
16.–21.11.2015

10%

10% Rabatt
sleva

Rabatt
sleva
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812835

auf einen Einkauf von Kleinelektro
na nákup drobné elektroniky
v prodejnì real,- Heidenau

Funguje to takto:
Odtrhnìte tento slevový kupón a pøedložte jej pøi placení u pokladny ve Vaší prodejnì real,-. Slevový kupón
nelze kombinovat a uplatnit zároveò se zákaznickou
kartou PAYBACK, jinou slevou a/nebo s osobním nákupem real,-. Slevové kupóny pøedložené po ukonèení
placení již nelze uplatnit. Kupón platí pøi odbìru zboží
v množství obvyklém pro domácnost. Kupón neplatí
v internetovém obchodì real,- a každý zákazník jej
mùže uplatnit pouze jednou.
Platí jen v prodejnì real,- Heidenau

Platí jen v prodejnì real,- Heidenau
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300016

812835

310015

platnost
30.11.–05.12.2015

sleva
10% Rabatt

Platí jen v prodejnì real,- Heidenau

9

812835

330013

auf einen Einkauf von Drogerie, Kosmetik
na nákup v oddělení drogerie a kosmetiky
v prodejně real,- Heidenau
Funguje to takto:
Odtrhnìte tento slevový kupón a pøedložte jej pøi placení u pokladny ve Vaší prodejnì real,-. Slevový kupón
nelze kombinovat a uplatnit zároveò se zákaznickou
kartou PAYBACK, jinou slevou a/nebo s osobním nákupem real,-. Slevové kupóny pøedložené po ukonèení
placení již nelze uplatnit. Kupón platí pøi odbìru zboží
v množství obvyklém pro domácnost. Kupón neplatí
v internetovém obchodì real,- a každý zákazník jej
mùže uplatnit pouze jednou.
Platí jen v prodejnì real,- Heidenau
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812835

320014

platnost
ètvrtek 17.11.15

5% Rabatt
sleva

auf einen Einkauf in Ihrem real,- Markt

✃

✃

auf einen Einkauf von Haushalt
na nákup domácích potøeb
v prodejnì real,- Heidenau
Funguje to takto:
Odtrhnìte tento slevový kupón a pøedložte jej pøi placení u pokladny ve Vaší prodejnì real,-. Slevový kupón
nelze kombinovat a uplatnit zároveò se zákaznickou
kartou PAYBACK, jinou slevou a/nebo s osobním nákupem real,-. Slevové kupóny pøedložené po ukonèení
placení již nelze uplatnit. Kupón platí pøi odbìru zboží
v množství obvyklém pro domácnost. Kupón neplatí
v internetovém obchodì real,- a každý zákazník jej
mùže uplatnit pouze jednou.

platnost
30.11.–05.12.2015

10% Rabatt
sleva
✃

✃

✃

auf einen Einkauf von Waschmittel
na nákup pracích prostředků
v prodejně real,- Heidenau
Funguje to takto:
Odtrhnìte tento slevový kupón a pøedložte jej pøi placení u pokladny ve Vaší prodejnì real,-. Slevový kupón
nelze kombinovat a uplatnit zároveò se zákaznickou
kartou PAYBACK, jinou slevou a/nebo s osobním nákupem real,-. Slevové kupóny pøedložené po ukonèení
placení již nelze uplatnit. Kupón platí pøi odbìru zboží
v množství obvyklém pro domácnost. Kupón neplatí
v internetovém obchodì real,- a každý zákazník jej
mùže uplatnit pouze jednou.

Naskenujte kód nebo se
přihlaste na www.real.de/cz

na nákup v prodejnì real,- Heidenau
Funguje to takto:
Odtrhnìte tento slevový kupón a pøedložte jej pøi placení u pokladny ve Vaší prodejnì real,-. Slevový kupón
nelze kombinovat a uplatnit zároveò se zákaznickou
kartou PAYBACK, jinou slevou a/nebo s osobním nákupem real,-. Slevové kupóny pøedložené po ukonèení
placení již nelze uplatnit. Kupón platí pøi odbìru zboží
v množství obvyklém pro domácnost. Kupón neplatí
v internetovém obchodì real,- a každý zákazník jej
mùže uplatnit pouze jednou.
Platí jen v prodejnì real,- Heidenau
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823229

380019
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