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    Pojeďte s námi za poznáním! 

KČT, odbor Slovan Karlovy Vary 

 

 
 

 
 Během „stříbrného víkendu“ v  předvánočním adventním čase se vydáme již tradičně na výlet 

k našim sousedům. Tentokrát se zajedeme podívat do německého města Lipsko. 

   

 Advent 2018 v Lipsku 
Gondwanaland – Panometer 

 

TERMÍN:   15. a 16. prosince 2018    

ODJEZD:  15. 12. 2018 – K. Vary Tržnice 6:10, Ostrov Mírové náměstí 6:30.  

 

UBYTOVÁNÍ:  1x v hotelu IBIS – dvoulůžkové pokoje se snídaní 

STRAVOVÁNÍ: Snídaně    

POJIŠTĚNÍ:    Individuální – léčebné výlohy 

DOPRAVA:    Smluvním autobusem  

 

PRŮVODCE:   MUDr. Václav Joza 

TECHNICKÝ VEDOUCÍ A PŘIHLÁŠKY:  

   RNDr. František Wohlmuth ( 603 209 270;  fjw@volny.cz) 

 

CENA:  1.250 Kč - nečlenové TJ Slovan Karlovy Vary + 100 Kč.             

 V ceně doprava, ubytování se snídaní, průvodce. Bez vstupů. 

PLATBA:  Na účet: 16738341/0100, v.s. 4181215 v termínu do 30. září 2018. 

   Ve zprávě pro příjemce uvést příjmení.   
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1. den - sobota 15. 12. 2018 

Zastavení u Pomníku Bitvy národů (Völkerschlachtdenkmal) roku 1813. Pomník připomíná bitvu u 

Lipska v říjnu 1813, v níž Prusko a jeho spojenci porazili Napoleona. S výškou 91 metrů je největší stav-

bou svého druhu v Evropě. Základní kámen byl položen v roce 1898 a stavba byla slavnostně otevřena ke 

stému výročí bitvy 18. října 1913. Na vrcholu tohoto hojně navštěvovaného monumentu se nalézá vyhlíd-

ková plošina, z níž lze dohlédnou až do centra města. 

Návštěva Panometru, neobyčejného muzea. Největší 360° panoramata na světě lze v lipském Panomet-

ru obdivovat již od roku 2003. Od té doby si kruhové, 32 m vysoké obrazy Yadegara Asisiho spolu s do-

provodnými tématickými výstavami a ilustračními filmy získaly milióny nadšených návštěvníků.  

Večerní procházka po vánočních trzích. Lipský vánoční trh je harmonicky začleněn do fascinující his-

torické kulisy městského centra. Tradiční hlavní částí vánočního trhu je náměstí Markt. Tam se mimo 

jiné nachází 20 metrů vysoký smrk a pódium s bohatým vánočním programem. Na Augustově náměstí 

(Augustusplatz) stojí 38 metrů vysoké ruské kolo, ze kterého je jedinečný výhled na celé Lipsko. V ulič-

ce Salzgässchen láká ke svezení poschoďový kolotoč zkonstruovaný podle historického vzoru. 

 

Panometer           Památník Bitvy národů 

 

2. den – neděle 16. 12. 2018 

Prohlídka Gondwanalandu, největší expozice deštného pralesa v Evropě. Expozice chce ukázat deštné 

pralesy Afriky, Asie i Jižní Ameriky s tím, co v sobě skrývají. Tedy nejen zajímavé rostliny, ale i živoči-

chy. Člověk by tu měl mít pocit, že je přímo mezi nimi. 

Procházka historickým centrem Lipska.  Patrně nejstarší památkou, na niž můžeme při svých toulkách 

Lipskem narazit, je Kostel Sv. Mikuláše (Nikolaikirche), postavený roku 1165 v románském stylu. Kos-

tel sv. Tomáše (Thomaskirche) patří z hlediska evropských dějin ke stěžejním stavbám, v nichž se minu-

lost měnila v budoucnost. Působil zde i hudební skladatel J. S. Bach. Jedním z nejkrásnějších dokladů 

vytříbeného renesančního slohu pozdního 16. století je náměstí Marktplatz s dobře dochovanou Starou 

radnicí (Altes Rathaus). Nachází se přímo v centru města, kde stojí nedaleko mladší Nové radnicí (Neu-

es Rathaus), postavené v roce 1905 na místě hradu Pleißenburg. 

 

Kostel sv. Tomáše     Vánoční trhy  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

          

https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipska
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bitva_u_Lipska
https://cs.wikipedia.org/wiki/1813
https://cs.wikipedia.org/wiki/Prusko
https://cs.wikipedia.org/wiki/Napoleon_Bonaparte
https://cs.wikipedia.org/wiki/1898
https://cs.wikipedia.org/wiki/18._%C5%99%C3%ADjen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1913

