
Vlakový zájezd pro železničáře a jejich rodinné příslušníky s jízdenkami FIP: ÖBB.

VÁNOČNÍ SALCBURK 

sobota 8.12.2018            CENA: 690 Kč
 „Tichá noc, svatá noc“ 

Před 200 lety zazněly poprvé tóny nejznámější vánoční koledy na světě v podání salcburského faráře.



VÁNOČNÍ SALCBURK 8.12.2018            CENA: 690 Kč
Vlakový zájezd pro železničáře a jejich rodinné příslušníky s jízdenkami FIP: ÖBB.

Sraz účastníků zájezdu je 8.12.2018 v 7.45 hod na nádraží v Českých Budějovicích pod tabulí
Odjezdy vlaků. 
Odjíždíme vlakem EX 1541 z Č.  Budějovic v 8.04 h (EX 1541 vyjíždí  z Prahy hl.  n.  v 6.01 h);  možno
nastoupit: 6.01 h Praha hl.n, 7.15 Tábor, 8.27 Velešín město, 8.38 Kaplice, 8.53 Rybník. Příjezd  do Lince v
10.07 h., následuje přestup na vlak RJ z Lince v 10.32 h do Salcburku (příjezd v 11.48 h). 
Procházka historickým centrem města SALCBURK. Návštěva vánočních trhů.
Odjezd vlakem RJ ze Salcburku v 17.08 hod do Lince příjezd 18.14, z Lince odjezd v 18.35 a příjezd
do Prahy ve 22.57 h.

CENA zahrnuje: 
místenky Linec – Salcburk – Linec, služby průvodce: Libuše Sládečková a cestovní pojištění Union
CENA nezahrnuje: vlakovou dopravu (železničáři jedou na režijku a jízdenku FIP: ÖBB)

 TENTO LETÁK SLOUŽÍ TAKÉ JAKO POKYNY K ODJEZDU pro účastníky zájezdu. 

Rakouský průvodčí vybírá příplatek 10 € k jízdence FIP na vlaky vyšší kategorie. Příplatek platí na celý den.
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Vánoční trh v Salcburku

Jeden z nejkrásnějších a nejstarších vánočních trhů v Evropě. Pořádá se v srdci  Starého Města,

světového kulturního dědictví, na náměstí před Salcburským chrámem a na Rezidenčním náměstí.

Sborové zpěvy, vánoční koledy, pastýřské hry, vyprávění příběhů…to vše se prolíná s veselým hemžením na

trhu a vytváří tak neopakovatelnou atmosféru pohody a rozjímavé nálady. 

Historie Ježíškova trhu v Salcburku

Počátky slavného salcburského vánočního trhu sahají podle historických pramenů až do pozdního 15. století.

Již  tehdy  se  na  náměstí  před  chrámem  v  historickém  centru  města  pravidelně  pořádal  trh  nazvaný

„Tandlmarkt“, kde se nabízelo k prodeji nejrůznější zboží. V 17. století se mu pak začalo říkat "Nikolaimarkt"

(Mikulášský trh). Vždy dva týdny před a dva týdny po svátku sv. Mikuláše 6. prosince se na tomto náměstí

stavěly stánky se zbožím všeho druhu: od lahůdek přes hračky až po nejrozmanitější vetešnické harampádí.

Mikulášský trh patřil v té době spolu s trhy ve Vídni, v Paříži, v Amsterdamu a v Norimberku k nejslavnějším

na našem kontinentě. Od roku 1903 až k počátku 30. let minulého století se vánoční trh prostorově omezil

jen na chrámové arkády.

Jedinečný vánoční trh v jedinečných kulisách

Salcburský Ježíškův trh se v té podobě, jak ho známe dnes, koná od roku 1974. Od té doby se trh každoročně

otevírá ve čtvrtek před první adventní nedělí a jeho brány se zavírají 26. prosince. Akt otevírání trhu je vždy

provázen  slavnostním  ceremoniálem.  Tisíce  světel  pak  září  svým  teplým  světlem  do  bílého  zimního

podvečera, z různých koutů zaznívají tóny vánočních koled, vzduchem se šíří neodolatelná vůně pečených

kaštanů a jablek, punče a svařeného vína, vanilky a skořice. Tradiční dřevěné stánky nabízejí  vše, nač si

člověk v  tomto předvánočním čase pomyslí:  od  ručně vyráběných  ozdob na stromeček přes  regionální

lahůdky  od  místních  sedláků  až  po  umělecké  předměty  z  dílen  lidových  řemeslníků.  Ježíškův  trh  je

magnetem  pro  návštěvníky  ze  široka  daleka.  Milují  ho  však  velice  i  samotní  Salcburčané.  Je  místem

setkávání  s  přáteli  a  místem  odpočinku  po  práci.  Nenapodobitelnou  atmosféru  trhu  umocňují  barokní

pamětihodnosti kolem něj a dvojí hvězdné nebe nad ním – jedno skutečné a jedno světelné.

Pořady na salcburském Ježíškově trhu

Ježíškův trh, to není jen 100 tradičních prodejních stánků s bohatou nabídkou vánočního zboží.  Bohatá

nabídka čeká na návštěvníky i v podobě kulturního programu, jehož součástí jsou vánoční předčítání pro

děti, divoké čertovské reje, sborové zpěvy, návštěva Ježíška, salcburští trubači aj.



200 let písně „Tichá noc, svatá noc“

Stille Nacht! Heilige Nacht!

Po stopách nejznámější vánoční písně světa

Jemné tóny a uklidňující slova, která berou za srdce. "Tichá noc, svatá noc" je písní, jejíž kouzlo
přetrvává 200 let. Již od této doby vánoční skladba nabízí lidem útěchu a naději.

Tato píseň překonávala po staletí hranice a dávala lidem víru v lepší časy v dobách krize. Spojovala
lidi bez ohledu na původ, věk nebo náboženské vyznání. Před 200 lety zazněly tóny vánoční koledy
poprvé v podání salcburského faráře Josepha Mohra a učitele Franze Xavera Grubera pocházejícího
z Horního Rakouska. Představili ji v kostele Sv. Mikuláše v Oberndorfu u Salcburku na Štedrý večer v
roce  1818.  Autorem  textu  byl  Joseph  Mohr,  který  požádal  o  zhudebnění  své  básně  kantora
Grubera. S pěveckými rodinami z Zillertalu se pak píseň vydala na cestu z Horního Rakouska do celé
Evropy a poté i do celého světa. Od té doby byla přeložena do různých 300 jazyků a dialektů.
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