
ADVENTNÍ ZÁJEZD                                                               

DO BAMBERGU A BAYREUTHU 
 

Před vánocemi 2017 se někteří členové naší základní organizace vydali                  

na výlet do německých měst Bambergu a Bayreuthu. Sraz byl v areálu 

nemocnice na Borech, odkud byl vypraven autobus. Jakmile se dostavili 

poslední účastníci, vyjel autobus směrem k  hranicím s  Německem.                

Po přejetí státních hranic už si to účastníci zájezdu „mastili“ na určená 

místa. Těmi byly, jak již bylo zmíněno, dvě německá města. Jedním z nich 

byl Bamberg, starobylé město ležící v úrodném údolí mezi dvěma rameny 

řeky Regnitz v Bavorsku, v jihovýchodní části Německa. Nachází se tam 

památky už z dob raně středověkých. Město bývá taktéž často označováno 

jako Malé Benátky, neboť gondoliéři tu jezdí ve skutečných gondolách 

podél hrázděných domů. V době adventu je však největším lákadlem 

nejznámější bamberský vánoční trh, který se již od poloviny 19. století koná 

na největším náměstí města Maxplatz. Pod sochou krále Maxe I. 

Bavorského se tu i v zimních měsících prodává ovoce i zelenina                              

a samozřejmě spousta vánočních artiklů. Kromě těch klasických, jakými 

jsou svíčky a nejrůznější ozdůbky, tu jsou k  mání místní regionální 

produkty, jako je třeba ovocný chlebíček Früchtebrot nebo perníky. Všude 

se line omamná vůně svařeného vína a ovocného punče, který mnozí 

ochutnali. Druhým městem uskutečněného zájezdu, kam účastníci 

směřovali, byl Bayreuth. Město, nacházející se v severním Bavorsku. Leží 

na řece Červený Mohan a jedná se o velice půvabné město s velkým 

množstvím historických památek. Nejvýznamnější z nich je Markraběcí 

operní dům, který je uznáván jako nejkrásnější dochované barokní 

divadlo v Evropě. Dále je zde Nový zámek, Starý zámek, Zámecký kostel, 

Wágnerova Vila a řada dalších památek. Historické centrum města                      

je spojeno mostem pro pěší s moderním nákupním střediskem. Vyhlášené 

jsou také adventní trhy na hlavním náměstí a na pěší zóně. Krásně 

osvětlené stánky na trhu, prostředí trhu a všudypřítomná vůně perníku, 

pražených mandlí a jiných dobrot zlákala i naše cestovatele. Po prohlídce 

obou měst, nákupech a ochutnávce místních dobrot se autobus s účastníky 

vydal zpět do Čech. Krásný zájezd s kouzlem vánoc všichni moc ocenili. 
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