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Důležitá telefonní čísla
ústředna  326 909 111
sekretariát  326 909 124
odbor kultury a cest. ruchu 326 904 630
odbor školství  326 905 591
odbor dopravy  326 911 311
odbor život. prostředí   326 909 137
odbor sociálních věcí  326 909 134

Brandýs nad Labem
je poprvé písemně zmíněn k roku 1304 jako trhová ves s hrád- 
kem. Původně gotický hrad byl založen rodem pánů z Micha- 
lovic, roku 1547 byl konfiskován do majetku Habsburků   
Ferdinandem I. a přestavěn na renesanční zámek, od roku 1995  
je v majetku města.

Kromě zámku jsou významnými památkami také podzámecký 
kamenný most, mlýn s pivovarem, renesanční katovna, židov-
ský hřbitov, kostely sv. Vavřince, sv. Petra a obrácení sv. Pavla. 

Stará Boleslav
náleží  k nejstarším místům spojeným s historií české státnosti. 
Přemyslovské, raně středověké hradiště z přelomu 9.-10. stol. se 
stalo známým především mučednickou smrtí knížete Václava. 

K nejstarším dochovaným památkám patří románský kostel 
sv. Klimenta, krypta sv. Kosmy a Damiána v kostele sv. Václava  
a také zbytky hradeb s gotickou bránou. 

Národní památka chrám Nanebevzetí Panny Marie je spojený 
především s kultem Palladia země České.

Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, město s nejdelším názvem v Čechách
vzniklo sloučením dvou původně samostatných měst s bohatou historií v roce 1960. 

odbor rozvoje a investic  326 909 152
odbor majetku města   326 909 108
odbor stavební  326 909 116
krizové řízení  321 571 528
živnostenský uřad   326 909 340
pečovatelská služba   326 902 349
DPS  326 910 411

www.brandysko.cz  |  www.svatovaclavskapout.cz



Kalendář kulturních akcí

Audience u císaře Karla I. 
duben / Zámek Brandýs nad Labem

tradiční historická akce na památku 
blahoslaveného císaře Karla I. Habsburského, 
císařských a královských tradic 
brandýského zámku.

Macharův Brandýs
květen / Zámek Brandýs nad Labem

literární a recitační soutěž žáků 
a studentů základních a středních škol
každoročně připravuje gymnázium
v Brandýse nad Labem.

Musica Angelica
festival dětských pěveckých sborů 
v oboru duchovní hudby
květen / Staroboleslavské chrámy

koncerty v chrámech sv. Václava 
a Nanebevzetí Panny Marie 
ve Staré Boleslavi.

Brandýské lovy
květen / Zámek Brandýs nad Labem

připomínka slávy brandýského panství jako 
oblíbené císařské honitby 
i pozdější tradice  myslivosti 
a lesnictví v brandýském regionu.  

Hopsa hejsa do Brandejsa
květen / Houštka

hudebně zábavní akce pro malé i velké.  
Výtěžek je poukázán na konto Pomozte dětem.

Opera Gala Open Air
srpen / Nádvoří zámku Brandýs nad Labem
 
koncertní provedení slavných operních árií 
a oblíbených skladeb v podání orchestru
a předních sólistů čs. operní scény.

Dny evropského dědictví
září / Památky města

bezplatné zpřístupnění památek na území 
města.

Volný čas a sport
Město Brandýs nad Labem-Stará Boleslav nabízí široké spek- 
trum možností pro sportovní vyžití.

Multifunkční sportovní hotel Sportcentrum s krytým bazé-
nem, střeleckým tunelem, sportovní halou a tenisovými kurty  
poskytuje prostory ke sportování po celý rok. Ve městě jsou 
bowlingové herny, hala pro squash, fotbalová hřiště. 

Jezdecký sport se tradičně provozuje v areálu v Hluchově a další 
stáje jsou rozesety v okolí. 

V Lesoparku Houštka se nachází atletický stadion 
Emila Zátopka, který sousedí s antukovými tenisovými kur-

ty, proslavenými turnaji s účastí řady 
známých osobností. V Houštce byla také 
vybudována in-line dráha a obnoven 
letní amfiteatr.

Pro rekreaci u vody a vodní sporty je 
 ideální areál Proboštských jezer, kde se 

také nalézá golfové hřiště. 

Nabídku aktivní rekreace v přírodě doplňují rozsáhlé možnosti 
cykloturistiky po registrovaných cyklostezkách i pěší turistiky 
po cestách, které Brandýs nad Labem-Starou Boleslav spojují 
s okolními obcemi při březích řeky i v lesích. 

Novými místy k zastavení a projížďce jsou Aleje prvňáčků, Labská 
promenáda a Polabská cyklostezka.

Národní svatováclavská pouť
28. září / Stará Boleslav

hlavní duchovní a společenská akce
Dne české státnosti 
konaná na místě zavraždění a prvního
hrobu českého národního světce 
knížete Václava.

Symposion Ludvíka Salvátora
říjen / Zámek Brandýs nad Labem

tradiční vzpomínka na vědce a cestovatele, 
arcivévodu Ludvíka Salvátora, významné 
evropské osobnosti 2. poloviny 19. století. 
 

Adventní koncerty
prosinec / Zámek, Mariánské náměstí, 
Masarykovo náměstí

cyklus hudebních vystoupení z řad míst-
ních hudebních těles a škol.

Historické vánoční trhy
prosinec / Zámek Brandýs nad Labem

ve prospěch péče o opuštěná zvířata.



LEDEN | JANUARY | JANUAR | GENNAIO | JANUÁR | STYCZEŃ
52. týden

 

27 po
Žaneta ____________________________________________________

28 út
Bohumila  ____________________________________________________                       

29 st
Judita ____________________________________________________

30 čt
David ____________________________________________________

31 pá                                                                 
Silvestr  ____________________________________________________                     

 1 so   
Nový rok (Státní svátek - Den obnovy samostatného českého státu)   ___________________

 2 ne 
Karina  ____________________________________________________

 3 po
Radmila ____________________________________________________

  4 út
Diana ____________________________________________________

 5 st
Dalimil ____________________________________________________

  6 čt
Tři králové ____________________________________________________

 7 pá
Vilma ____________________________________________________

 8 so
Čestmír ____________________________________________________

 9 ne 

Vladan  ____________________________________________________

Pohled z mariánského chrámu na náměstí ve Staré Boleslavi.    STYCZEŃ | JANUÁR | GENNAIO | JANUAR | JANUARY | LEDEN 
1. týden
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LEDEN | JANUARY | JANUAR | GENNAIO | JANUÁR | STYCZEŃ
2. týden

   STYCZEŃ | JANUÁR | GENNAIO | JANUAR | JANUARY | LEDEN 
 3. týden
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10 po
Břetislav ________________________________________________   

11 út 
Bohdana  ________________________________________________

12 st 
Pravoslav  ________________________________________________

13 čt 
Edita  ________________________________________________

14 pá 
Radovan  ________________________________________________

15 so 
Alice  ________________________________________________

16 ne 
Ctirad  ________________________________________________

17 po
Drahoslav ________________________________________________

18 út
Vladislav ________________________________________________

19 st ○
Doubravka ________________________________________________

20 čt
Ilona ________________________________________________

21 pá
Běla ________________________________________________

22 so 
Slavomír ________________________________________________

23 ne 

Zdeněk  ________________________________________________  

Zámek a mlýn pokryty čerstvým sněhem.
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LEDEN | JANUARY | JANUAR | GENNAIO | JANUÁR | STYCZEŃ

4. týden 

 STY.-LUT. | JAN.-FEB. | GENN.-FEB. | JAN.-FEB. | JAN.-FEB. | LEDEN-ÚNOR 
5. týden
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24 po 
Milena ________________________________________________     

25 út 
Miloš  ________________________________________________

26 st
Zora  ________________________________________________

27 čt 
Ingrid  (Den památky obětí holocaustu) ____________________________

28 pá
Otýlie  ________________________________________________

29 so 
Zdislava  ________________________________________________

30 ne 
Robin  ________________________________________________

31 po
Marika ________________________________________________      

   1 út
Hynek ________________________________________________

  2 st
Nela, Hromnice  _____________________________________________

 3 čt
Blažej ________________________________________________

  4 pá
Jarmila ________________________________________________

 5 so
Dobromila ________________________________________________

  6 ne
Vanda  ________________________________________________  

Sněhem zasypaná balustráda mariánského chrámu.
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ÚNOR | FEBRUARY | FEBRUAR | FEBBRAIO | FEBRUÁR | LUTY
6. týden

 LUTY | FEBRUÁR | FEBBRAIO | FEBRUAR | FEBRUARY | ÚNOR 
7. týden
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 7 po 
Veronika ________________________________________________   

  8 út 
Milada  ________________________________________________

 9 st
Apolena  ________________________________________________

10 čt
Mojmír  ________________________________________________

11 pá 
Božena  ________________________________________________

12 so 
Slavěna  ________________________________________________

13 ne 
Věnceslav  ________________________________________________

14 po
Valentýn ♥ ______________________________________________   

15 út
Jiřina ________________________________________________

16 st
Ljuba ________________________________________________

17 čt
Miloslava ________________________________________________

18 pá ○
Gizela ________________________________________________

19 so 
Patrik ________________________________________________

20 ne 

Oldřich  ________________________________________________  

12:0012:00

Elektrárna s jezem z let 1931-1934 
je dílem Kamila Roškota.



ÚNOR | FEBRUARY | FEBRUAR | FEBBRAIO | FEBRUÁR | LUTY
8. týden

 LUTY-MARZ. | FEB.-MÁRC. | FEB.-MAR. | FEB.-MÄRZ | FEB.-MARCH | ÚNOR-BŘEZEN 
9. týden
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21 po 
Lenka, Eleonora   (Den mateřského jazyka) _____________________________

22 út 
Petr  ________________________________________________

23 st 

Svatopluk  ________________________________________________

24 čt 

Matěj  ________________________________________________

25 pá 
Liliana  ________________________________________________

26 so 
Dorota  ________________________________________________

27 ne 
Alexandr  ________________________________________________

28 po
Lumír ________________________________________________   

  1 út
Bedřich ________________________________________________

 2 st
Anežka ________________________________________________

 3 čt
Kamil ________________________________________________

 4 pá
Stela ________________________________________________

 5 so 
Kazimír ________________________________________________

 6 ne 

Miroslav  ________________________________________________  
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Basilika sv. Václava ve Staré Boleslavi je jednou ze dvou 
národních kulturních památek na území města.



BŘEZEN | MARCH | MÄRZ | MARZO | MÁRCIUS | MARZEC
10. týden

MARZEC | MÁRCIUS | MARZO | MÄRZ | MARCH | BŘEZEN 
11. týden
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  7 po 
Tomáš ________________________________________________   

   8 út 
Gabriela (MDŽ)  ♥____________________________________________

 9 st 
Františka ________________________________________________

10 čt
Viktorie ________________________________________________

11 pá
Anděla ________________________________________________

12 so
Řehoř (Den přístupu ČR k NATO)  ___________________________________

13 ne 

Růžena  ________________________________________________

14 po
Rút, Matylda_______________________________________________   

15 út
Ida ________________________________________________

16 st
Elena, Herbert   _____________________________________________

17 čt
Vlastimil ________________________________________________

18 pá
Eduard ________________________________________________

19 so  ○
Josef ________________________________________________

20 ne 

Světlana  ________________________________________________  

Kdysi jeden z největších mlýnů v Čechách 
s renesančním mostem z let 1603-1604.



BŘEZEN | MARCH | MÄRZ | MARZO | MÁRCIUS | MARZEC
12. týden
 

MAR.-KWI. | MÁRC-ÁPR. | MARZ.-APR. | MÄR.-APR. | MAR.-APR. | BŘEZEN-DUBEN 
13. týden
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21 po  ☼ jarní rovnodennost

Radek ________________________________________________     

22 út 
Leona ________________________________________________

23 st 
Ivona  ________________________________________________

24 čt
Gabriel  ________________________________________________

25 pá 
Marián ________________________________________________

26 so 

Emanuel ________________________________________________

27 ne 
Dita  + 1:00 přechod na lení čas___________________________________

28 po 

Soňa   ________________________________________________   

29 út
Taťána ________________________________________________

30 st
Arnošt ________________________________________________

31 čt
Kvido ________________________________________________ 

 1 pá
Hugo ________________________________________________

 2 so
Erika  ___________________________________________________

 3 ne 

Richard  ________________________________________________ 

Nedávno obnovená staroboleslavská radnice pamatuje  
i návštěvu arcivévodského páru Karla a Zity z r. 1911.
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