
Návštěva chrudimské farnosti 
v Poděbradech 
12. května 2018 

 

Kontakty: 
P. Jiří Heblt 777 572 525 

Petra Pudilová 605 151 248 

P. Vojta Novotný 721 458 685 

 

 

 

 

7:45 – odjezd z Chrudimi od kostela 

  



Zastávka první: 
Poděbrady 

https://mapy.cz/s/2CCVR 

(1) 9:00 – příjezd do Poděbrad, prohlídka skláren 

(2) 10:30 – mše svatá v kostele Povýšení svatého Kříže 

 

  

https://mapy.cz/s/2CCVR


11:30 – rozchod 

 možnost procházky s Vojtou (hydroelektrárna, havířský kostelík, Jiřího náměstí, 

zámek, kolonáda, květinové hodiny, trpaslík, fontána, minerální prameny) – 

https://mapy.cz/s/2stNc, 3,3 km 

 možnost občerstvení v restauracích, vynikající zmrzlina 

 zahájení lázeňské sezóny https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/681  

 dětské hřiště vedle kostela 

 kolonáda s minerálními prameny, fontána 

 Polabské muzeum – Příběh Polabí (Dospělí: 60,- Kč, Senioři, studenti (do 26 let) a 

školáci: 30,- Kč, Rodina: 150,- Kč (2 dospělé osoby a 2 – 3 školáci), Předškoláci: 

Zdarma) – www.polabskemuzeum.cz/    

 Zámek – Památník krále Jiřího z Poděbrad (dospělí 20,- Kč, děti, studenti, senioři 10,- 

Kč, rodinné vstupné (2 dospělé osoby a 2-3 děti od 6 do 15 let) 50,- Kč, děti do 6 let  

zdarma), http://www.castles.cz/zamek-podebrady/oteviraci-doba.html  

 Muzeum filmových legend (Dospělí 220 Kč, Studenti * 170 Kč, Děti 3-15 let 140 Kč, 

Děti do 3 let ZDARMA, Dospělí TP, ZTP, ZTP/P, senioři ** 140 Kč, Doprovod pro ZTP/P 

50 Kč, Děti ZTP 80 Kč, Rodinné vstupné (2+2) 650 Kč) – http://filmlegendsmuzeum.cz/  

  

https://mapy.cz/s/2stNc
https://www.lazne-podebrady.cz/kulturni-akce/681
http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.castles.cz/zamek-podebrady/oteviraci-doba.html
http://filmlegendsmuzeum.cz/


Procházka s Vojtou (3,3 km) 
https://mapy.cz/s/2stNc 

(1) Start u kostela, minerální pramen 

(2) Ostrov a hydroelektrárna 

(3) U jezera 

(4-5) Havířský kostelík, socha Panny Marie, 

parčík 

(6) Náměstí, socha Jiřího z Poděbrad, 

zmrzlina 

(7) Zámek, první minerální pramen 

(8) Kolonáda, trpaslík, hodiny, vodotrysk 

(9) Riegrovo náměstí . odjezd autobusu

 

https://mapy.cz/s/2stNc


Muzea 
https://mapy.cz/s/2CCA4  

(1) Polabské muzeum – Příběh Polabí (Dospělí: 60,- Kč, Senioři, studenti (do 26 let) a školáci: 

30,- Kč, Rodina: 150,- Kč (2 dospělé osoby a 2 – 3 školáci), Předškoláci: Zdarma) – 

www.polabskemuzeum.cz/    

(2) Zámek – Památník krále Jiřího z Poděbrad (dospělí 20,- Kč, děti, studenti, senioři 10,- Kč, 

rodinné vstupné (2 dospělé osoby a 2-3 děti od 6 do 15 let) 50,- Kč, děti do 6 let  zdarma), 

http://www.castles.cz/zamek-podebrady/oteviraci-doba.html  

(3) Muzeum filmových legend (Dospělí 220 Kč, Studenti * 170 Kč, Děti 3-15 let 140 Kč, Děti 

do 3 let ZDARMA, Dospělí TP, ZTP, ZTP/P, senioři ** 140 Kč, Doprovod pro ZTP/P 50 Kč, Děti 

ZTP 80 Kč, Rodinné vstupné (2+2) 650 Kč) – http://filmlegendsmuzeum.cz/  

 

  

https://mapy.cz/s/2CCA4
http://www.polabskemuzeum.cz/
http://www.castles.cz/zamek-podebrady/oteviraci-doba.html
http://filmlegendsmuzeum.cz/


Tipy pro děti 
https://mapy.cz/s/2CClj 

(1) Dětské hřiště u kostela 

(2) Umělá řeka a vodní trysky 

(3) Ostrov (snad) se zvířátky (ovečka) 

(4) Koně 

(5) Vodotrysk 

 

  

https://mapy.cz/s/2CClj


Minerální prameny (a rezervoáry) 
https://mapy.cz/s/2CCoL 

 

  

https://mapy.cz/s/2CCoL


Nabídka restaurací v blízkosti náměstí 
https://mapy.cz/s/2CCdQ 

(1) Hotel Soudek – oblíbená restaurace nejblíže ke kostelu 

(2) Zdravá výživa Jiřka – rychlé a levné teplé jídlo, do 12:30 

(3) Čínská restaurace Hong Kong 

(4) Hotel Bílá růže – velká oblíbená restaurace 

(5) Pizzeria Trattoria – spíše na posezení 

(6) Turbo pizza – spíše s sebou 

a spoustu dalších všude po Poděbradech 

 

  

https://mapy.cz/s/2CCdQ


Zmrzliny 
https://mapy.cz/s/2CCBc 

(1) Cukrárna u Reinvaldů – vyhlášená, 20 Kč / kopeček 

(2) Caffé Adria – krásně vypadající, 15 Kč / kopeček 

 

  

https://mapy.cz/s/2CCBc


Supermarket Albert 
https://mapy.cz/s/2CCk3  

 

  

https://mapy.cz/s/2CCk3


WC 
https://mapy.cz/s/2CCiI  

(1) U dětského hřiště 

(2) Na náměstí 

(3) Na kolonádě 

 

  

https://mapy.cz/s/2CCiI


Možnosti cesty do Libice nad Cidlinou 

Místa srazu: 
https://mapy.cz/s/2CCEk 

(1) Před kostelem ve 13:30 – odchod pěšky (5 km podél řeky) 

(2) Přístaviště u Labe ve 14:00 – odplutí parníkem na soutok s Cidlinou – plavba cca 30 min 

včetně plavební komory (dospělí 100,-Kč, senioři a studenti 75,-Kč, děti a ZTP 50,-Kč), pak 

pěšky 1 km podle Cidliny 

(3) Na Riegrově náměstí ve 14:30 – odjezd autobusem 

 

  

https://mapy.cz/s/2CCEk


Pěší trasa a trasa parníkem 
https://mapy.cz/s/2CCJh 

(Start) Odchod pěšky před kostelem v Poděbradech 

(2) Soutok Labe a Cidliny – Vystoupení z parníku 

(Cíl) Libice nad Cidlinou, Slavníkovské hradiště 

 

  

https://mapy.cz/s/2CCJh


Zastávka druhá: 
Libice nad Cidlinou 

15:00 – hradiště v Libici: krátce z historie, litanie, novokněžské požehnání, prohlídka kostela 

sv. Vojtěcha (1 km) 

16:00 – odjezd do Kolína 

Mapa Libice 
https://mapy.cz/s/2CCQc  

(1) Slavníkovské hradiště 

(2) Evangelický kostel 

(3) Pamětní síň Slavníkovské Libice 

(4) Socha malého sv. Vojtíška, kde byl 

zasvěcen Bohu 

(5) Fara, dřívější kostel) 

(6) Kostel sv. Vojtěcha 

(7) Domeček za kostelem, WC 

(8) Dětské hřiště 

 

https://mapy.cz/s/2CCQc


Zastávka třetí: 

Kolín 

16:45 – katedrála sv. Bartoloměje v Kolíně 

17:30 – odjezd 

  
 

  



Chrudim 

 

19:00 – návrat do Chrudimi 

 


