צ'כיה

משפחתית
כתבת מסלול

כתב :עמרי גלפרין
צילמו :עמרי ואורית גלפרין
אחרי שנים רבות של טיולים
בחו"ל ,לבד או כזוג ,החלטנו
משפחתי
לטיול
לצאת
משמעותי ,ולא לסופ"ש הכול
כלול של שניים או שלושה
לילות .ואם כבר טיול כזה ,אז
למה שלא נבחר ביעד שלא
נחשב "סטנדרטי" לטיולי משפחות ,משהו מעט
מפתיע ,כזה שלא מצוי על מפת "הטיולים
המשפחתיים"? בסופו של דבר יצאנו למשך
שבועיים לצ'כיה ,לטיול שהיה הרבה יותר
ממקסים.
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בצ'כיה שפע טירות מרהיבות ביופין .במרחק
דקות נסיעה מהעיר ברנו שוכנת העיירה השלווה
לדניצה ,ובה אפשר ליהנות מביקור בטירה
המקומית ובגנים המטופחים המקיפים אותה.
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ארזנו מזוודות ,זוג הורים ושני ילדים בני שש ותשע ,וין ותבל,
ויצאנו לכיוון נתב"ג לקראת חופשה אירופית מסקרנת .הצטיידנו
במידע רב ,אבל השארנו גם מקום לאלתורים ושינויים .מהר מאוד
התגלתה צ'כיה כמדינה שיש בה מופעים שונים ,אירועים סביבתיים,
אין-ספור מוזאונים ,ועוד שלל אטרקציות מרתקות שיכולות בהחלט
לשנות תכניות – ולטובה.

3

פולין

צ'כיה

בתום כשלוש שעות וחצי של טיסה נחתנו בפראג ,בירת צ'כיה ,בנמל
התעופה על שם ואצלב האוול ,מי שהיה מחזאי ומשורר מחונן,
וכמובן זכור בשל היותו הנשיא האחרון של צ'כוסלובקיה .הוא האדם
אשר הוביל את צ'כיה לעבר הדמוקרטיה ,ושמו
מוזכר כאן פעמים רבות וביראת כבוד.

סלובקיה

טרזין
פראג

תחילת מסע – פראג
פראג היא עיר יפה ,ותיירותית מאוד במרבית
חודשי השנה .התיירים ,כך נראה ,מבקרים כאן
לרוב ללא ילדיהם ,אך מציאת חוויות משפחתיות
אינה מסובכת כלל.

גרמניה

מורביה
ברנו

אוסטריה
וכמעט ללא מילים ,מה שמתאים
מאוד לילדים צעירים ולאנשים
שאינם דוברי צ'כית.

גן החיות של פראג (The Prague
 - )zoological gardenאתר מרהיב ביופיו ,אסתטי במיוחד ,שבו
עשרות מינים של בעלי חיים .בשנת  2013נקלעו בעלי חיים רבים
למצוקה קשה עקב גשמים עזים שגרמו להצפה .גן החיות שוקם מאז,
והוא מוסיף לקלוט בעלי חיים.

סביבת העיר העתיקה של פראג מספקת חוויות
ויזואליות מרהיבות .לא רק הבניינים העתיקים והמון האדם ,אלא
גם שפע מופעי הרחוב של אמנים מוכשרים .מאות אנשים יוצרים
מעגלי ענק שבמרכזם ניצבים מוסיקאים ,אמני בועות ,מקפיצי
כדור ואקרובטים למיניהם ,שמספקים הנאה רב חושית .צפייה על
העיר מגובה בניין השעון (בתשלום) ,זה שהיה בעבר בניין העירייה
ההיסטורי ,בכיכר העיר העתיקה ( ,)Staroměstské náměstíעל המון
האדם ועל גגות הבתים ,היא חוויה עצמתית .השעון האסטרונומי
שעל הבניין ,אשר הותקן כבר בשנת  ,1410מושך אליו מדי שעה עגולה
(בין השעות  9:00ל )21:00-מאות בני אדם נלהבים ,אשר ניצבים
מולו וממתינים לראות את הפסלים המתנועעים ,עם  12השליחים,
התרנגול המקרקר ועוד.

הפלגה על נהר הוולטאבה ( - )Vltavaנהר הוולטאבה הוא הארוך
ביותר בצ'כיה .אורכו מגיע ל 430 -ק"מ ,והוא חוצה כמה ערים ובכללן
גם את העיר פראג .על גדות הנהר מסעדות רבות ,ויש גם סירות שהן
מעין מסעדה צפה .ניתן לצאת להפלגה על הנהר או לשכור סירת
פדלים או משוטים .מרבית הסירות יוצאות מסביבת תחנת החשמלית
 ,Palackého náměstíבמרחק כמה דקות הליכה מהתחנה.

התאטרון השחור ( :)Image Theatreביקור בעיר פראג מחייב
גם ביקור בתאטרון השחור המקומי ,ה .Image-זהו קסם אמתי,
מופע שמותיר את הצופים פעורי פה לנוכח המתרחש על הבמה.
המופע מתובל בהומור ובו דמויות מתקרבות ומתרחקות ,ואשליות
ויזואליות של שחקנים-אקרובטים המתעופפים באוויר ופרצופיהם
אינם מתגלים מאחורי הצללית הייחודית .ההצגה שבה צפינו נקראת
 .Afrikaniaבמרכז העלילה זוג צעיר שיצא לנפוש באזורי הספארי של
אפריקה ,ובין לבין הוא פוגש בעלי חיים מהסוואנה .המופע מוסיקלי

 .1-2אחת האטרקציות בביקור בפראג היא מופע של התאטרון השחור
המפורסם .לתאטרון רפרטואר של כמה הצגות ,ומומלץ להזמין כרטיסים
מבעוד מועד( .הזכויות שמורות ל.)Image Theatre -
 .3שיטוט בפראג מפגיש במבנים בסגנונות שונים ,מרביתם בני מאות
שנים ,ומאחוריהם סיפורים היסטוריים מעניינים .בכל בתי המלון ניתן לקבל
מפה של העיר שבה מסומנים מסלולים רגליים למקומות שראוי לבקר
בהם.

1
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 .1-2במהלך חודשי הקיץ מתקיימים בכמה אתרים בצ'כיה מופעים
הפתוחים לקהל הרחב ,שבהם מדגימים מעוף וציד של עופות דורסים.
מופע ייחודי שכזה מתקיים בטירת לדניצה ובסביבת טירת קונו פישטה.
 .3ממעוף הציפור .אם תנאי מזג האוויר מאפשרים ,בכמה מקומות בצ'כיה
ניתן להצטרף למסע בכדור פורח ,וליהנות מחוויה שמימית אמתית .מרבית
הטיסות מתקיימות בשעות הבוקר המוקדמות או לקראת ערב.
 .4בעיר ברנו יש גן בוטני קטן ונעים ,שבו ניתן לעבור דרך חמישה אזורי
אקלים וצמחייה מרחבי תבל .הגן מהווה שדה מחקר של האוניברסיטה
המקומית .BOTANICKÁ ZAHRADA A ARBORETUM MZLU BRNO -
 .5במרכז פראג נמצא מוזאון שעווה חדש ששמו  .Grévinבמוזאון מגוון
דמויות של מפורסמים מתחומים שונים ,ואפשר לשוטט ביניהן ואף
להצטלם.

וייטנאם היא כאן! טוב ,כמעט – ...תופעה מעניינת ונרחבת ברחבי
צ'כיה היא ההגירה הווייטנאמית המשמעותית למדינה .בחלקה
הצפון-מזרחי של פראג ,בפרוורים ,מצוי שוק וייטנאמי רחב מידות
 ( TTTM SAPA Marketבפי מקומיים רבים הוא מוגדר כ"שוקהצהוב" או  ,)Prague’s Little Hanoiשאפשר בהחלט להעביר בו
שעות לא מעטות .רובו המכריע של השוק מיועד למכירת בגדים ,אך
ניתן למצוא בו גם מתנות ,צעצועים ואפילו כלי נשק .התחושה היא
כאילו קופצים לרגע למזרח הרחוק .זה גם המקום להתווכח ולהתמקח
כדי להוריד את המחיר ,כל עוד הדבר נעשה בכבוד הדדי .בתוך השוק
5

2

4

כמה מסעדות וייטנאמיות אותנטיות ,לחובבי המטבח האסיאתי .אל
השוק מגיעים בחשמלית מספר ( 14תחנת .)Pražská tržnice

 60מ' ,וכדי להגיע לנקודת התצפית הגבוהה שלו צריך לטפס 299
מדרגות .משם תוכלו לראות את יופיה של פראג מלמעלה.

שוקולד וסוכריות  -במרכז העתיק של פראג ,לא רחוק ממגדל השעון,
נמצא מוזאון שוקולד ( .)Choco- Story Museumנעים להסתובב
במוזאון ,אם כי יש עוד מה לשפר מבחינת האטרקטיביות והתוכן .מה
שכן ,כחלק מהסיור במוזאון עוברים התנסות קצרה בהכנת שוקולד
וטעימתו .למעוניינים לפסוח על המוזאון ,אל תוותרו על חנות
השוקולדים והסוכריות שהיא חלק מהמתחם .זה פשוט טעים.

בראש  Petrin Hillאפשר ליהנות מטיול רומנטי ושקט בין הגנים
היפים שבהם ורדים ושפע צמחים אחרים .כמו כן ,יש במקום מבוך
מראות מהנה ,שבו גם תוכלו לראות את עצמכם בשלל צורות –
שמנים ,רזים ,גבוהים ,נמוכים וכדומה .ההמלצה שלי לעלות עם
הרכבל לראש הגבעה ,לטייל שם ,ולרדת ברגל .תוכלו לטעום מפירות
עצי השיזף והאגסים שתחלפו על פניהם בדרך ,ולקראת תום הירידה
יש גן שעשועים ציבורי יפה ונעים.

מוזאון השעווה  – Grévinמוזאון השעווה נפתח בפראג לפני כמה
חודשים .כשנכנסים למקום התחושה מדהימה .פוגשים שם דמויות
רבות של מפורסמים מתחומים שונים :מוסיקאים ,ספורטאים ,שחקני
קולנוע ,מנהיגים ועוד ,שנראים אמתיים וקרובים לצופה .לעתים זה
כמעט מפתה להתחיל ולשוחח אתם .כחלק מהביקור במקום ניתן
לצפות בהמחשה מתועדת של יצירת פסל שעווה ,ואפילו אתם תזכו
לפסל שעווה משלכם .תכנת מחשב מאפשרת לכם לבחור תחפושת
וירטואלית ,צבע שיער ועוד מאפיינים ,ולאחר כמה שניות תהפכו
לפסל שעווה ממוחשב ,שגם יישלח למחשבכם האישי .נחמד מאוד,
אם כי יקר מעט.
גבעה ועליה מוזאון מראות – אחת הריאות הירוקות של פראג מצויה
על גבעה ששמה  .Petrin Hillכדי להגיע אל ראש הגבעה צריך לטפס
ברגל ,או להשתמש ברכבל קרקעי ,שייקח אתכם עד למעלה (אם
קניתם כרטיס יומי לתחבורה הציבורית ,אז זה כולל גם את הרכבל).
בראש הגבעה יש גרסה של מגדל אייפל ,שנבנה בשנת  .1891גובהו
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אזור צפון-מערב צ'כיה ובוהמיה
אזור זה של המדינה ידוע בעיקר בשל ערי המרפא והנופש ,כמו
קרלובי וארי ( ,)karlovy varyשבהחלט נעים לשוטט בהן כמה שעות
וליהנות מהאסתטיקה והעושר .אמנם ביקרנו שם ,אך כחלק מהטיול
המשפחתי אני רוצה להציע כמה אלטרנטיבות.
קיץ על החוף – בצ'כיה אין ים ,אבל יש לא מעט אגמים ונהרות.
כשעתיים נסיעה מפראג ,בצמוד לעיר צ'ב ( )Chebובמרחק  38ק"מ
מקרלובי וארי ,יש אתר נופש וקמפינג ששמו ריברשקה באשטה
( .)Rybárska baštaאין לצפות לבית מלון מפואר ,אלא דווקא
לחדרים פשוטים ,והמעוניינים יכולים גם להקים אוהל או להחנות
את הקרוואן .מרבית המבקרים באתר הם תיירים מגרמניה ,שחוצים
את הגבול ולאחר נסיעה לא ארוכה מגיעים לנפוש במקום .אמנם
החדרים לא מן המשובחים (מה עוד שלמים בברזים יש טעם וריח
של מי גפרית בגלל המינרלים בסביבה הזאת) ,אך האגם הצמוד לאתר

!

כדאי לדעת:

• רבים מהמוזאונים ,הטירות ואתרי
התיירות בצ'כיה סגורים בימי שני.
• טיול בעקבות היהדות – אפשר ורצוי
לקיים טיול בפראג בין בתי הכנסת היהודיים
המקומיים והאתרים ההיסטוריים הקשורים
ליהדות ,וכמובן – לא לפספס את הסיפור הידוע
על הגולם מפראג .הכניסה לבתי הכנסת הללו
היא בתשלום.

מעניק אפשרות להשתכשכות ,שיט בסירה וסקי מים .האגם ,למרבית
ההפתעה ,נוצר באופן מלאכותי ,ונבנה בשנת  1966במטרה לאגור מי
גשמים ולמנוע הצפות בסביבה .כמו כן יש באתר הקמפינג מגרש חולי
לכדורעף ,מסעדה והמון מדשאות ירוקות .בקיצור ,יומיים-שלושה
של בטן-גב ולהמשיך בטיול...
אופנועים וקרטינג – במרחק שני ק"מ מאתר הקמפינג ריברשקה
באשטה מצוי מסלול מקצועי לרוכבי אופנועים וקרטינג ,שנקרא
 .Kartarena Chebניתן להשכיר רכבי קרטינג ברמות שונות ולצפות
בתחרויות ,אבל הדבר שבאמת משך אותנו הוא תחרויות האופנועים
הנערכות במסלול המפותל .אופנוענים מקצועיים מרחבי אירופה
מגיעים לכאן ,להשתתף באימונים ובתחרויות שהופכים לצופה מן
הצד את הבטן לחלוטין .מהירות שיא ,סיבובים חדים ,קפיצות על
דיונות ,והמון אדרנלין מסתובב לו באוויר .מומלץ מאוד לברר מבעוד
מועד מתי מתקיימות תחרויות האופנועים הללו ולבקר באותם הימים
והשעות (הכניסה לצופים בחינם).
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 .1לחובבי האדרנלין :בצמוד לעיר צ'ב יש מסלול מקצועי לרוכבי אופנועים
וקרטינג .בחודשי הקיץ מתקיימות במקום תחרויות רבות ונערכים אימונים
של ספורטאים וספורטאיות אמיצים מצ'כיה ומארצות נוספות  -חוויית
הצפייה מיוחדת ומעוררת התפעלות.
 .2-4טיסה בכדור פורח היא חוויה שמתאימה לכל גיל .הצוות מאפשר
לנוסעים להיות מעורבים ולהשתתף בהכנות ,החל מפריסת הציוד .הכדור
נודד עם הרוחות ,וזה תענוג צרוף ומרגש .ובסוף המסע משיקים כוסית
וזוכים לתעודות רשמיות על ההשתתפות .זה מעט יקר אבל מומלץ ביותר.

4

לאחר הביקור בסביבה הזאת של המדינה ,התחלנו את מסענו לכיוון
מזרח .עשינו הפסקת לילה בעיר הקטנה ולאים ( .)Vlašimסביבת
העיר עשירה בטבע ובנוף ,ובעיר עצמה יש פארקים ,טירות ואפילו
מיני גן חיות ששמו  .ParaZooיש שם מעט מאוד מסעדות ,וכדאי
להתארגן בעניין מבעוד מועד.
במרחק  20ק"מ מהעיירה ולאים ,יש אפשרות לצאת לטיול בלתי
נשכח בכדור פורח .זהו טיול אווירי של שעה ,המתקיים בשעות
הבוקר או הערב (ורק אם תנאי מזג האוויר מאפשרים זאת) .כצפוי,
מסע מעופף מעין זה אינו זול ,אך הוא בהחלט חוויה משמעותית.
הצטרפנו לטיסת ערב המופעלת על ידי חברה מקומית ,נעימה מאוד
ומסבירת פנים ,שנקראת  .Ballooning.czנקודת ההמראה היא
בשדה חרוש ליד העיר בנשוב ( ,(Benešovבצמוד לטירת Konopiště
( 40ק"מ דרומית לפראג) .אם הקדמתם – אתם יכולים לטייל בטירה
הפתוחה עד לשעות אחר הצהריים .ארבעתנו ,עם מטיילים נוספים,
התחלנו לעזור בארגון ובפריסת הכדור הפורח על הקרקע ,זאת
כחלק מהחוויה .ג'רי ווקאל ,הקפטן הוותיק שהטיס אותנו ,מטיס
כדורים פורחים למעלה מ 25-שנה ,כמעט בכל חור בעולם.
ג'רי החל להבעיר את האש ,והבלון התנפח לגודל עצום .זה היה
הזמן לקפוץ פנימה אל הסל ולהתחיל במסע אווירי ,אטי ונעים ,מעל
לאגמים ,טירות ,צמרות עצים ואזורי טבע יפהפיים .ולהפתעתנו,
גילינו שאפילו חיות בר נראות מלמעלה ,מתרוצצות על הקרקע ובין
העצים .אזור הנחיתה אינו ידוע ,ולפיכך רכב עוקב כל העת אחר
מסלולו של הכדור הפורח .מרגע שנוחתים הופך הקפטן את הסל,
שבו שהינו בזמן הטיסה ,למעין פאב קטן ,מספר סיפורים יפים על
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חוויותיו ,מוזג משקה צונן ואפילו מעניק תעודה רשמית ואישית לכל
אחד מהטסים .זו הייתה חוויה בלתי נשכחת.

אל חבל מורביה
לאחר שעתיים נסיעה מהעיר בנשוב מגיעים אל העיר השנייה בגודלה
בצ'כיה  -ברנו ( .)Brnoמשום מה העיר הזאת אינה תיירותית ,אבל
היא נעימה ,ואפילו מסקרנת לביקור .העיר שימשה לנו נקודת יציאה
לאתרים שונים הנמצאים בסביבתה ,לרבות אתרי הטבע הרבים
המקיפים אותה ,שכן כמעט כולה מוקפת יערות.
העיר ברנו מושכת אליה אלפי סטודנטים מרחבי צ'כיה וממקומות
רבים אחרים באירופה .הדבר הופך אותה לעיר תוססת וחיה בשעות
הלילה ,בייחוד באזור העתיק שלה ,העשיר בבתי קפה ובפאבים
מדליקים .גם בשעות היום התנועה ברחובות ובחנויות הרבות שבעיר
ערה.
מוזאון הגולגלות במרכז העיר ברנו  -במרכז העמוס ,מתחת
לפני האדמה ,מסתתר מוזאון ,Muzeum brněnského podzemí
שמהווה היפוך לשאון העירוני .באזור הזה של מרכז העיר התגלו
במקרה ,בשנת  ,2001חדרים מתחת לאדמה ,שהכילו עשרות אלפי
גולגלות ועצמות אדם .ההערכה היא כי מדובר בכ 50,000-גולגלות,
ככל הנראה בנות כ 500-שנים ואף יותר .מדובר בבית קברות
עירוני שהוקם בתוך חומות העיר ,מתחת לכנסיית .Saint James
מרבית הקבורים בו מתו ממגפת הכולרה .במוזאון התת-קרקעי יש
גם ארונות קבורה .אחת האפשרויות היא שמדובר באנשי מלוכה
שהתגוררו בעיר .לאחר שהמקום נחשף וטופל ,סודרו הגולגלות
טבע
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מחדש ,והוא נפתח בשנת  2014למבקרים ,שבהחלט נפעמים מכמות
הגולגלות ששם.
טירנוזאורוס רקס ,אני מגיע!  -נושא הדינוזאורים מעניין מאוד את
הילדים והמבוגרים בצ'כיה ,ויש שם כמה פארקים של דינוזאורים,
ששמם  ,DINO PARKובהם פסלי ענק של דינוזאורים .הדינוזאורים
זזים ומשמיעים קולות שונים ,וכמובן מעוצבים בקפידה .באתר יש גם
חדר המכיל שחזורים של מאובני דינוזאורים ,מוקרן שם סרט תלת-
ממדי (דובר צ'כית) ויש אפילו רכבל אופניים – המאפשר לרכוב מעל
לפארק באוויר.
את הביקור בפארק הדינוזאורים התחלנו בפארק שבעיירה וישקוב
( ,)Vyškovשנמצאת במרחק של  40דקות נסיעה מברנו (הפארק
פתוח בימות הקיץ) .הפארק כולל משק קטן ונעים לביקור ,שבו גם
תצוגה של חיי העבר בסביבה .מתחילים במשק החי ,ומשם יוצאת
בכל כמה דקות רכבת שנוסעת למרחק של שלושה ק"מ ,עד לפארק
הדינוזאורים .פארק הדינוזאורים והמשק ממלאים יום שלם של טיול.
מערות פונקווה ( –)Punkvaזהו אחד מימי הטיול היפים ,במרחק
 45דקות נסיעה מהעיר ברנו ,באזור במורביה הקרוי "העמק השחור".
באזור הזה יש מערות תת-קרקעיות רבות החצובות בסלעי גיר .הסיור
במערת הנטיפים התיירותית של פונקווה אורך כ 45-דקות מתחת
לבטן האדמה ,ומתגלים בו שלל נטיפים וזקיפים יפהפיים .באמצע
הסיור מגיעים לנהר פונקווה התת-קרקעי .בנקודה זו עולים על סירה
המובילה את המבקרים ,במשך  20דקות ,במסלול שיט מקסים בתוך
המערה התת-קרקעית ובין הנטיפים.
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 .1באחד הרחובות הסואנים בעיר ברנו ,מתחת לפני האדמה ,התגלה
מצבור של עצמות אדם וכ 50,000-גולגלות .אנשים אלה מתו ככל הנראה
ממגפת כולרה שהתפרצה שם לפני כ 500-שנה .כיום קיים במקום מוזאון.
מורבידי מעט ,אך מעניין...
 .2עושה רושם שבצ'כיה הקהל מאוהב בדמויות הדינוזאורים .כמה אתרי
"דינו-פארק" הוקמו ברחבי המדינה ,ופוקדים אותם מאות אלפי תיירים
ומקומיים מדי שנה .בעיירה וישקוב פארק יפה שבו גם גן חיות.
 .3-4מערת הנטיפים פונקווה מיוחדת בגלל מה שבתוכה ,וגם בגלל
הסביבה המיוערת .מומלץ מאוד לבקר במקום במשך יום שלם ולטייל
במערות ,לשוט בין הנטיפים ולקנח במסלול טיול על ההרים המיוערים,
שאליהם ניתן להעפיל ברכבל .חשוב לדעת :הסיכוי להשיג במקום כרטיסים
למערות הוא אפסי ,ולכן רכשו כרטיסים כמה שבועות מראש ואל תאחרו
לשעת הסיור הנקובה.
טבע
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כתובות מייל:
• התאטרון השחור בפראג:
www.imagetheatre.cz/he

• גן החיות של פראג : The Prague zoological garden -
www.zoopraha.cz/en

• חברת ספנות מקומית שעמה ניתן לצאת להפלגות
על נהר הוולטאבה בפראג -
www.praguesteamboats.com

 .1בניין המשרדים הידוע בכינוי "הבית המרקד" הוא יצירה אדריכלית
שנבנתה באמצע שנות ה ,90-פרי עבודתם של הארכיטקט האמריקאי
הידוע פרנק גרי ואדריכל צ'כי ששמו ולאדו מילוניץ' .הבניין נמצא אל מול
נהר הוולטאבה ,בפינת הרחובות  Rašinovonábřežiו.Resslova -
 .2המשפחה המטיילת; הטיול המהנה עשה טוב לנו ולילדים.

!

.Apartmán Vlašim. JisovaL@seznam.cz

טיפים כלליים לטיול בצ'כיה:

• לא למהר להשכיר רכב בפראג ,יש בעיה קשה
של חניה ולעתים עומסים בכבישים .העיר מרושתת
היטב מבחינת התחבורה הציבורית ,ומומלץ לרכוש כרטיס
תחבורה ציבורית לכמה ימים בעיר .השימוש בכרטיס
משולב לחשמלית ,לאוטובוסים ,לרכבת התחתית ולרכבל
שעולה לגבעת פטרין ,נוח וזול .מחוץ לפראג מומלץ
בהחלט לשכור רכב – למדו היטב את חוקי התנועה
המקומיים ובפרט את חוק הפנייה שמאלה בצמתים.
• מומלץ לבקר בצ'כיה בטיול משפחתי בחודשי הקיץ
יולי-אוגוסט .זו ההזדמנות למזג אוויר טוב (לפעמים
קצת גשום) ,אך בעיקר ניתן ליהנות מכלל האתרים
ומהאטרקציות השונות שתפגשו בדרך ,הפתוחים רק
בחודשים הללו.
• מומלץ תמיד להצטייד במטרייה זמינה .חם ונעים בצ'כיה
בחודשי הקיץ ,אך לפעמים יורדים ממטרים כבדים ובלתי
צפויים ,הנעלמים כלעומת שהגיעו.
• הכביש המרכזי החוצה את צ'כיה ממערב למזרח ()1D
לא נעים למעבר רכבים ,היות שהוא משובש מאוד ובשנים
האחרונות עמלים על שיפוצו.

הסעה אל האתר יוצאת בכל כמה דקות מ  ,Pustý žleb -שני ק"מ
מהמערות עצמן (אפשר בהחלט גם ללכת ברגל מנקודה זו וליהנות
מנופים מפעימים) .מומלץ מאוד להזמין מראש מקומות בסיורים –
התפוסה די מלאה במהלך הקיץ.
לאחר שיצאנו מהמערה המשכנו במעלה השביל אל הרכבל (רכישת
כרטיסים במקום) ,והעפלנו לראש ההר הסמוך .בחלק העליון יש
כמה מסעדות ואתר תצפית מרהיב .לאחר מכן כל שנותר הוא לרדת
חזרה מההר ,באמצעות הרכבל או בהליכה .למעוניינים לחזור ברגל
יש מסלולי הליכה אחדים המסומנים בצבעים שונים .אנחנו בחרנו
במסלול הצהוב ,שאורכו כשני ק"מ והוא נוח ומהנה גם לילדים.
המסלול מיוער ברובו ,לא תלול מאוד ,והוא מסתיים באזור חניית
הרכבים.
טירת לדניצה ( – )Zámek Ledniceבצ'כיה יש טירות רבות .חובבי
היסטוריה יכולים לעבור בכל יום בין הטירות ולהתרשם מהאוספים
ומהסיפורים ההיסטוריים האצורים בהם .לאלה המעוניינים לטעום,
כחלק מהטיול ,ביקור בטירה מרשימה ,מומלץ בהחלט לנסוע כחצי
שעה מברנו אל טירת לדניצה.
אזור הטירה והעיירה השלווה לדניצה נעימים לביקור ,ולילה בסביבה
בהחלט יכול להשתלב בטיול .במקום אגם רחב שסביבו שבילים
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• מוזאון השוקולד  -רחוב  Celetna 10בעיר העתיקה
בפראגwww.choco-story-praha.cz .
• מוזאון השעווה  Grévinבפראג www.grevin-praha.com -
•  - Petrin Hillהגעה :עם חשמלית לתחנת Ujezd
(מספר  .)12,20,22,57ממשיכים ברכבל (funicular
 )railwayויורדים בתחנה השנייה .בחודשי החורף הרכבל
אינו פעיל.
• קניון בפראג  -אחד ממרכזי הקניות הגדולים של
פראג הוא קניון  ,Palladiumובו כ 200-חנויות וקומת מזון
עם מגוון רב מאוד .הקניון נמצא במרכז רחוב .Republiky
• אתר הנופש Rybárska bašta: www.rbcheb.cz
• אתר הקרטינג והאופנועים www.kartarena.eu -
• מקום לינה מקסים ומפתיע בעיירה  - Vlašimאצל
זוג פנסיונרים חביבים ,שבשטחם בריכת שחייה ואפילו
אגם קטן .הם מציעים יחידת דיור גדולה וחדישה
לתיירים ,באווירה נעימה ומסבירת פנים .שם המקום:
•  – podzemíמוזאון הגולגולות בברנו ,רחוב Orlí 3
(מתחת לכנסיית .)Saint James

נעימים ,וגני הטירה ,בסגנונם האנגלי ,יפהפיים ,ומטופחים למראה.
בחודשי הקיץ מתקיימות בגנים פעילויות רבות ,שאחת המרכזיות
מביניהן היא תצוגת עופות דורסים והדגמה ,במשך של כשעה,
אודות סגנון המעוף שלהם ,הציד והרגלים אחרים (ההסבר בצ'כית
– אבל ההדגמות הפראיות שוות) .תצוגת הציפורים מתקיימת שלוש
פעמים ביום.
כבר במאה ה 13-עברה העיירה לדניצה לשליטתו של בית הנסיכות
ליכטנשטיין .עם השנים צברה הנסיכות הון רב .במאה ה 17-הוכרז
קארל הראשון כדוכס ליכטנשטיין ,ובית הנופש שלו ,או הטירה אם
תרצו ,הוקם בלדניצה ,בסגנון בארוקי .ניתן לעבור בין חדרי הטירה,
להתרשם מהעושר הרב ואף לצפות באוסף של כ 800-בובות מריונטה
שנאספו על ידי הנסיכים המקומיים.

מחוץ למסלול :לא מומלץ לילדים קטנים

•  Museum brněnskéhoדינו פארק – יש חמישה אתרי
דינו פארק בצ'כיה (גם בפראג) .אנחנו ביקרנו באתר
בעיר וישקוב ,בקרבה לברנוwww.dinopark.cz :
• ביקור במערת הנטיפים  – Punkvaבמערה קר מאוד
ומומלץ להגיע בלבוש חם ובנעליים סגורות .להזמנות:
 .info@caves.czמצורף אתר עם מרבית המערות של
צ'כיהwww.cavemk.cz :
• טירת לדניצה www.zamek-lednice.com/en -
• לינה בסביבת גטו טרזין – מרחק  15דקות נסיעה
מהגטו מגיעים לעיר נחמדה מאוד לביקור ולטיול,
ששמה ליטומריצה ( ,)Litoměřiceהשוכנת על גדות
נהר הלבה .לשמחתנו מצאנו בית מלון ביתי מאוד ונקי
ששמו Hotel Dejmalík: www.hoteldejmalik.cz

גטו טרזיינשטט ,שנמצא בעיר טרזין ( ,(Terezínהוא יעד חשוב
בצ'כיה ,כחלק מאותם האתרים הקשורים להיסטוריה העגומה של
שואת העם היהודי .הגטו נמצא כ 65-ק"מ צפונית לפראג.
העיר טרזין הוקמה בשנת  1780כעיר מבצר על ידי הקיסר האוסטרי
יוסף השני ,ונקראה על שם אמו טרזה .שטח העיר ,המוקף חומות
רחבות ,יועד ל 7,000-תושבים .ב 10-באוקטובר  1941החליט
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 .1בביקור בגטו טרזיינשטט נחשפים לסיפורים הקשים על היהודים
שרוכזו במקום ,ואשר מרביתם נשלחו למחנות השמדה או מתו מחולי ורעב.
הביקור אינו מומלץ לילדים.

ריינהרד היידריך להקים גטו בעיר ,כדי לרכז את היהודים בסביבה
ולאחר מכן להעביר אותם למקומות סמוכים להשמדה .כבר מיוני
 1942החלו משלוחי היהודים מרחבי אירופה להגיע אל הגטו; תחילה
מגרמניה ומאוסטריה ועם הזמן מארצות נוספות .מרבית היהודים
במקום סבלו מתת-תזונה וממחלות ,וכמובן שלא קיבלו טיפול רפואי
מתאים .בשיאו הכיל הגטו למעלה מ 58,000-יהודים שהצטופפו בו
יחד ,ובסך הכול מנובמבר  1941ועד מאי  1945נשלחו לגטו 157,193
יהודים ,כאשר כ 122,000-מהם נספו לאחר שנשלחו למחנות השמדה
ובכללם אושוויץ-בירקנאו .כ 35,000-יהודים נוספים מתו בשטח
המחנה כתוצאה מחולי ורעב קשה .ביקור במקום מאפשר הבנה טובה
של קורות היהודים בסביבה ומאורעות השואה ,לרבות ביקור במוזאון
הגטו .ניתן לבצע סיור הכנה בבית טרזין שבקיבוץ גבעת חיים איחוד,
שבעמק חפר.
אתר גטו טרזין בצ'כיהwww.pamatnik-terezin.cz :
אתר בית טרזין בקיבוץ גבעת חיים איחודwww.bterezin.org.il :
תודה גדולה לרווית ,פיליפ ,גל ואלה מהעיר ברנו ,שהפכו את הביקור שלנו
בצ'כיה לחוויה קסומה.
תודה לסימה שחר ,מנהלת הארכיון של בית טרזין ,על היחס האישי והמידע
הרב שסיפקה לי בטרם הביקור החשוב בגטו טרזיינשטט.
עמרי גלפרין הוא עיתונאי תיירות ,בימאי ומרצהomri@tvmedia.co.il :
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