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De 26. 12. 2018 ĝis 2. 2. 2019             Al kripoj tra Bet-Leĥema vojo en Třešť   

 

Fine de la jaro 2018 kaj komence de la nova jaro 2019 permesas iuj familioj en urbo Třešť, ke 

la inresuloj vizitu kaj spektu ilian familian trezoron – kripon. Konstruado de kristnaskaj kripoj 

en Třešť datiĝas de pli ol ducent jaroj, la kripoj ĉi tie estas transdonataj de generacio al 

generacio kaj konstante estas pliperfektigataj. Al tradicio de popola konstruo de kripoj 

sindediĉas krom aliaj ankaŭ unu el konstantaj ekspozicioj en filio de la Muzeo Vysočina en 

Třešť. La kristnaskaj kripoj en Třešť estas memorindaj ne nur pro nombro de la statuetoj, sed 

ankaŭ pro sia entuta instalo. Por alloga dekoracio de la kaskada pejzaĝo de la kripoj ja estas 

uzataj plejparte naturaj materialoj kaj supre estas lokigita pentrita fono de la Bet-Leĥemo. La 

familiajn kripojn kun alireblaj Bet-Leĥemoj kunligas la tiel nomata Bet-Leĥema vojo. Kaj kie 

gvidos ĝia itinertraceo? Aktualan mapon vi povas ricevi en turisma informcentro en Třešť aŭ 

ĝin kopii de web-paĝoj de la urbo – 

www.trest.cz -Turista a volný čas.  

La plej proksima fervoja haltejo: 

Třešť město    
                                                                                                                           

(Laŭ ČD pro vás 12/2018) 

 

12-a Januaro 2019             

Al ekspozicio de miniaturfervoja 

trakaro en Roztoky u Prahy 
 

Venu kun infanoj por rigardi miniaturajn veturilojn kun trakaro. Kien? Al Roztoky u Prahy, al 

ekspozicio de miniatura trakaro de la lokaj modelistoj, sabaton 12-an de Januaro 2019. 

Ĉarmiga fervojo de grandeco HO (1:87) estas por inreselujoj alirebla ekde 10-a ĝis 17-a 

horoj. La ekspozicio de miniatura trakaro okazas en klubejo, kiu troviĝas en iama deĵora 

konstruaĵo de fervoja stacio Roztoky u Prahy. Enirejon en fervoja  stacio vi certe facile trovos. 

Kluba trakaro de la modelistoj en Roztoky elstaras per detala prilaboro. Ĉefa motivo kaj 

inspiro fariĝis stacio Praha-Vysočany. Krom tiu vi trovos sur trakaro ekzemple ankaŭ iaman 

malsupran stacion en Libeň. Trafiko sur miniatura fervojo estas kontrolata digitale (de la 

numeroj) helpe de la programo JOP. Sur trakaro trafikas vaportrajnoj same kiel modeloj de 

trajnoj, kiujn vi povas nuntempe vidi sur fervojo ĉe ni aŭ en eksterlando. Apartenas al ili 

precipe veturilmodeloj de la firmao Stadler inkluzive de allogaj elektraj duetaĝaj 

veturilkompletoj. Kaj kiom vi pagos por enirbileto? Plenaĝuloj 50 Kč, infanoj 6 ĝis 15-jaraj 

duonon. Pli multe sur www.kzmr.cz.  

La plej proksima fervoja stacio: Roztoky u Prahy   
 

17-a ĝis 20-a Januaro 2019              Al foiro de vojaĝaferoj en urbo Brno  
 

Pri tio, ke moderna teknologio estas bone uzebla ankaŭ por propagando de vojaĝaferoj, vi 

povas informiĝi en foiroj Regiontour kaj Go, kiuj ĉijare okazas en ekspoziciejo en Brno en la 

tagoj 17-a ĝis 20-a Januaro. Helpe de virtuala realaĵo vi eblas transiri ekzemple en historian 

centron de malproksimaj urboj. Krom trarigardo de enlandaj kaj eksterlandaj turismaj 

destinaĵoj estos por vizitantoj preparitaj ankaŭ adrenalinaj travivaĵoj inkluzive rampmuro aŭ 

diversaj simuliloj. Granda parto de la foiro estas dediĉita al aktiva libertempo. Mankos nek 

 

http://www.trest.cz/
http://www.kzmr.cz/


tipoj por ŝatantoj de cikloturismo aŭ ekzemple ekspozicio de ŝipoj. Parto de la akompana 

programo de la foiroj estas festivalo de regionaj specialaĵoj kaj regionaj nutraĵoj Regfoodfest 

kaj interesaj prelegoj pri ekzotika gastronomio. 

La plej proksima fervoja stacio: Brno hl. n. 

 

En vintra periodo:                                   Por kurskiado al pola Jakuszyce 

 

Unu el plej konataj centroj de kurskiado en 

Pollando – Jakuszyce - troviĝas tuj en 

proksimeco de ĉeĥa landlimo. Danke al 

klimataj kondiĉoj neĝo sur loka altebenaĵo 

eltenas ĝis malfrua printempo. El urbo 

Liberec vi povas veturi al haltejo Szklarska 

Poręba Jakuszyce en rektaj trajnoj kaj 

praktike de la kajo vi povas eliri al kurskia 

ekskurso. La kurskiaj linioj de la skicentro 

Jakuszyce estas konvenaj kiel por 

komencantaj skiistoj, tiel ankaŭ por pli 

spertaj skiistoj. Entute ili longas preskaŭ 

cent kilometrojn kaj estas traligitaj kun 

linioj en Ĉeĥio. Proponoj, kien sur skioj eliri inkluzive de mapoj, vi trovos sur 

www.jakuszyce.info.pl (Trasy biegowe). Jam sola veturo per trajno el Liberec al Jakuszyce 

estas travivaĵo. La reloj itineras tra pentrinda montara pejzaĝo, do ne mankas pentrindaj 

elvidejoj.  

La plej proksima fervojstacio: Szklarska Poręba Jakuszyce 
 

Ĝis 3-a Marto 2019                   Cindrulino denove regas en kastelo Moritzburg 

(Germanio) 

 

Ĉu vi deziras foti vin en kostumoj, en kiuj ludis aktoroj en legenda fabelo Tri aveloj por 

Cindrulino (Tři oříšky pro Popelku)? 

Vi do veturu al la germana kastelo Moritzburg,  kie okazas ekspozicio, dediĉita al la ŝatata 

filmo el la jaro 1973. Originalajn kostumojn oni al vi ne pruntos, sed en Ŝtona salono, 

dekoraciita de la ĉastrofeoj estas preparitaj kopiaĵoj de filmkostumoj, kiujn vi facile vestos sur 

viajn vestojn kaj povas esti fotitaj por memoro. Krome vi dum la vizito vidos ĉirkaŭ cent 

elmontraĵojn, kunligitaj kun filmado de la filmo. Ne mankas originaj balkostumoj aŭ peruko 

de malbona duonpatrino. Vi venos ankaŭ en subtegmentaĵon de strigo Rozárka aŭ en stalon de 

blanka ĉevalo Jurášek. Vi informiĝos pri multaj aliaj detaloj.   Priskriboj apud ekspoziciaĵoj 

estas ankaŭ ĉeĥlingvaj kaj al dispono estas ankaŭ ĉeĥa aŭdoĉiĉerono. Ĉiu vizitanto de la 

ekspozicio ricevos avel-nukson, kiun antaŭ fino de la vizito ĵetos en aŭtomaton por plenumitaj 

dezirojn. Kaj kiom kostas enirbiletoj? Baza 8 eŭroj, malaltigita 6,50 eŭroj, infanoj inter 6 kaj 

16 jaraj nur 1 eŭron, pli junaj eĉ senpage. Sur paĝoj www.etix.com vi povas aĉeti bileton eĉ 

on-line. Eĉ se vi pagos iom pli, vi ne devas atendi ĉe kastela giĉeto. Al Moritzburg eblas 

veturi per etŝpura Lössnitzgrundbahn. Ĝi trafikas el Radebeul (Ost), kien trafikas el 

Dresdeno aŭ Bad Schandau linio S1 de apudurba fervojlinio S-Bahn. 

La plej proksima fervojstacio: Moritzburg          (Laŭ ČD pro vás 1/2019) 

 

                                                                                                         Preparis Jindřich Tomíšek   

                                                                                                       Grafike aranĝis Václav Nosek               

 

http://www.jakuszyce.info.pl/
http://www.etix.com/

