M sto vejvod

Tisíc let leží toto m sto "v
severní žup " v Horní Falci, v
srdci Evropy.

Tisíc let je toto m sto mladé, ilé,
plné radosti ze života, spojené s
p írodou.

Vzdorovité v že, mohutné zdi, pyšn se vypínající
zámek a st edov ké m sto s osobitým šarmem,
obklopené bujnou zelení, to je Sulzbach-Rosenberg,
m sto vejvod v poho í Oberpfälzer Jura. Kolem
dokola vrchovina plná drsné krásy se skrytými p vaby,
které ekají na objevení. Stejn jako místní
pohostinnost tohoto starobavorského kraje, které si
velmi vážíme i my, rodáci.

M sto vejvod vám m že nabídnout mnohé, jen jedno
ne: velké hotely, "Last minute", turistickou show. Místo
toho tu však najdete pohodlí, klid, p írodu, stavební
památky, um ní, kulturu, ochutnáte speciality místní
kuchyn . Vaše nejhez í dny roku tu nebudou zneužity
jako p edm t obchodu.

Místo toho si
vychutnejte prosp šné
klima malého
m ste ka s bohatou
historií. Rezidence,
majestátní radnice,
nádherné kostely,
blahobytné m š anské
domy, mozaika
dlážd ní v milých
uli kách, k návšt v

zvoucí hosp dky, to
vše se spojuje a
vytvá í tak zvláštní
atmosféru tohoto
m sta na "Zlaté
stezce" z Norimberka
do Prahy. Maloval zde
již Carl Spitzweg. Pro
asi? Jednoduše se mu
starý Sulzbach zdál
malebný ...

Horní m sto
Sulzbach-Rosenberg

Falcko-wittelsbašský lev na sloupu kašny na Luitpoldov nám stí bdí
nad starým m stem. íká se mu "horní m sto", vystav né na
mohutných skalních h betech, zdravý svými zámeckými a kostelními
v žemi celý kraj. Název p ipomíná i více než tisíciletou tradici t žby rud.

Hora sv. Anny a pout’
Hora sv. Anny je
dominantou m sta lesy obklopená leží
hora Annaberg
uprost ed mezi
Sulzbachem a
Rosenbergem a její
vrchol zdobí jako
královská koruna
barokní poutní kostel
sv. Anny.

Když "hora volá", scházejí se tu desetitisíce
návšt vník – k modlitb a tichému rozjímání,
ale také k veselým oslavám ve stínu starých
strom . Zde se z cizinc rychle stávají p átelé.
"Poj , posa se k nám a dej si s námi máz piva“

Již více než 350 let
vzkvétá tradice putování
k obrazu matky Anny,
patronky horník a
hutník . Vrcholí
každoro n týden
trvajícím svátkem na
konci ervence (26.
ervenec - den sv. Anny)

To, že se zde každoro n
scházejí odbornicí na dobu
baroka ze všech sv tadíl na
pozvání Spole nosti Christiana
Knorra von Rosenroth, aby si
tu vym ovali své názory, není
náhoda. Duchovn -kulturní
d dictví "Sulzbašského
muzejního dvora" ze 17. století
zde žije dál. Kultura má v
tomto m st odjakživa své
domovské právo.

"Provincie je Berlín, provincie je
New York, provincie je SulzbachRosenberg, provincii lze ud lat ze
všeho!" l díky tomuto výroku,
který v noval svému rodnému
m stu mezinárodn renomovaný
literární v dec Walter Höllerer, se
zdejší literární archiv rozvinul v
jedno z p edních výzkumných
pracoviš domácích a zahrani ních
spisovatel .V budov bývalého
"Královského bavorského
obvodního soudu" se setkáváme s
literaturou n mecky mluvících
zemí od roku 1945.

Toto m sto je plné historie a
historek ... od lovu na kance
zakladatelem m sta
hrab tem Gebhardem p es
state ného hejtmana
Albrechta Stibera až k
zakleté hradní paní a pokladu
hlídanému drakem v
zámecké ho e.

Setkáni s minulosti
Je to okouzlující pocit, vydat se zde
po stopách minulosti. Hornická
píle, m š anská hrdost, tvrdý život
rolník , skromné živobytí d lník ,
život na dvo e, náboženská
tolerance, to vše a ješt mnohem
víc je uchováváno v našem
m stském muzeu.

A kdo se rád toulá po muzeích, nem l
by propásnout návšt vu v "Prvním
bavorském muzeu školství". P enese
vás zp t do vašich školních let, nebo
až do dob chudých vesnických
kantoru a tvrdé d iny školák ...

Volný cas!

Oblopeno v ncem hustých les , s bohat
rozv tvenou sítí dob e zna ených turistických a
cyklistických cest, nabízí m sto vejvod bohaté
p íležitosti pro volný as a nádhernou p írodu.
Za ít m žete již v srdci m sta, v rozlehlém
m stském parku, ve kterém se st ídají vodní
plochy a louky, na idylickém vrchu s baštou, v
historické lipové aleji u zdí m stského opevn ní,
na ho e sv. Anny nebo v údolí s pr zra nými
"sedmi prameny". P ší turisté najdou v okolí
Sulzbachu pro svou váše pravý ráj, jako
stvo ený k odpo inku, bohatý na zážitky,
nep epln ný lidmi.

Jakpak by se vám líbily krátké
procházky, projíždky na kole,
hledání hub, p írodní nau né
stezky nebo prozkoumávání
hornické stezky i udržování
kondice na lesním vzduchu?
Kolem dokola rozsáhlé lesy,
skalnaté h bety hor, kvetoucí
louky a úzká údolí potok ,
chrán né krajinné oblasti a
p írodní útvary ... tato krajina
má z eho rozdávat.

Volný cas!

Chcete si o dovolené po ádn užít
koupání? Prosím, lesní koupališt
v Rosenbergu, jedno z nejhez ích
vyh ívaných koupališ ve
východním Bavorsku, je k tomu
jako stvo ené. "Karibské pocity"
m žete zažít p i koupání ve vod
teplé asi 27 stup . Vychutnejte si
k iš álovou vodu ve velkých
bazénech a brouzdalištích, kolem
kterých je rozlehlá louka porostlá
stromy, vhodná k odpo inku.
Nabízí se tu i mnoho dalších
možností, jak trávit volný as.
Aktivní dovolenou si m žete
naplánovat sami. Tenis, squash,
jízda na koni, kuželky,
horolezectví, golf, windsurfing,
vyhlídkové lety z blízkého letišt
ve Fichtelbrunnu ... v SulzbachuRosenbergu a okolí najde ur it
každý tu svou zábavu na
dovolenou.

Svátky

V tomto m st se svátky slaví tak, jak p icházejí ... a b hem roku je jich skute n mnoho, jsou solí
v polévce, kterou místní lidé tak rádi jedí. Místní národní ráz, barevné kroje a prastaré zvyky jsou u
nás stále živé, není to v žádném p ípad jen turistická atrakce. ilé národopisné slavnosti, rázní
muzikanti, pouti a jiné slavnostní p íležitosti, koncerty, pr vody - není tém víkendu, ve kterém by
se v Sulzbachu-Rosenbergu neslavilo. Výte né sulzbašské pivo, k n mu chutné kolá e nebo
lukulské hody pro náro ného gurmána - tyto požitky budou korunovat vaše prázdninové menu ve
vévodském m st .

Výkonná gastronomie, stylové restaurace,
tradi ní hostince a romantické zahradní
restaurace hrají hlavní roli vždy, když
Sulzbach-Rosenberg p ipravuje dovolenou
pro své hosty. Vaše místo v lóži je již
rezervováno ... opona se zvedá!

