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Každý den
od 26.11
do 24.12

Markneukirchen OT Wohlhausen
www.weihnachtsbaum-erlebniswelt.de

Přehled programů
od 26.11 do 24.12
Otevírací doba Světa zážitků a obchodu
ve dvoře:
Pondělí-neděle, 10 až 18 hodin
Štědrý den od 8 do 12 hodin

KAŽDÝ DEN

Pohádková kavárna

ff Velký prodej vánočních stromků
ff Adventní stodola, obchod s dárky, výzdoba
a nápady týkající se Vánoc
Sobota/neděle
ff Obchod ve dvoře: uzeniny & speciality z
otevřeno 10 až
divočiny, jihotyrolský špek a sýr a mnoho dalšího
18 hodin
ff Občerstvení s grilovanými specialitami z divočiny
Kávové speciality
ff Svařené víno jen za 1,50 €
a vánoční
ff Prodej vlněných výrobků a kožešin
cukroví
ff Výstava vánočních stromečků s mottem
"pohádkový strom"
NOVINKA: OBŘÍ
ff Táborák s indiánským čajem
ff Vláčkodráha – 900 metrů kolejové trati
ff Kontaktní ZOO
a
ff Kolotoč pro děti novink
ff Světnice a posezení v Hutznstuam
ff Stánek s občerstvením
ff Čerstvě upečený chléb – z pece na dřevo, chléb se sádlem
a s játrovou paštikou novinka

adventní
kalendář

NAVÍC – KAŽDÝ VÍKEND
ff Jízdy kočárem a buginami na plantáže – uřízněte si svůj vánoční
stromeček sami
ff Projekční střelnice novinka
ff Pohádková kavárna
ff Skláři novinka
ff Stánek Törggele – jídlo a pití vlastní výroby
ff Losovací stánek: TÉMĚŘ KAŽDÝ LOS VYHRÁVÁ
ff 2 grilovací místa – speciality z grilu na dřevěné uhlí
ff Sladký hřích – sladkosti od cukroušků pro cukroušky
ff Svařené víno z várnice
nka
ff Humno se svařeným pivem, nyní se zimní zahrádkou novi
ff Ochutnávka svařeného vína v našich výročních šálcích

Zvlášť v neděli
ff O 14.00 hodin živá hudba z výstavní pyramidy
ff O 15.00 hodin přijde Mikuláš a Sněhová královna, Sněhulák
a Tučňák
Změny a chyby vyhrazeny

Sobota, 1.12.2018

nka
ff Otevření obřího adventního kalendáře na 60 m2 novi
ff Popíjení svařeného vína v různých variantách s několika
ff překvapeními
ff Nově otevřeno po rozšíření humna se svařeným pivem novinka
ff Naladění se na adventní čas, vánoční stromky na balkóny a
terasy
ff Jedinečná v regionu – v adventní stodole je připravena pestrá
nabídka tradičních a trendy vánočních ozdob a výrobků
uměleckých řemesel
nka
ff Předváděcí dílna: Skláři novi
ff Pohádková stodola otevírá své brány, výstava vánočních
stromečků "Pohádkový stromeček"
ff Kontaktní ZOO pro velké i malé, odpočinek ve světnici a
posezení v Hutznstuam
ff 2 grilovací místa s nejlepšími steaky + pečínkami v regionu,
lahůdky z hrnce i z pánve
ff Sladký hřích – sladkosti od cukroušků pro cukroušky

Neděle, 2.12.2018
ff od 14 hodin velká Jägermeister party s bavičem Marco
Fockem
ff Adventní stodola: vánoční osvětlení do interiéru i exteriéru,
světelné řetězy všeho druhu
ff obří rozšířená vláčkodráha s 900 metry kolejí
ff Speciality z divočiny z hrnce i z pánve
ff 2 grilovací místa s nejlepšími steaky + pečínkami v regionu
ff Vánoční stromky – pestrý výběr
ff V 15 hodin otevřou Ježíšek, sněhová královna, sněhulák a tučňák
schránku na dopisy s přáními, sněhová královna bude vyprávět
vánoční historky

Obchod ve dvoře

Svět dobrodružství

Grilovací stanice

Chatka

Humno se svařeným pivem

Sobota, 8.12.2018
ff Nejkrásnější vánoční stromky v celé zemi – normandské jedle,
smrky pichlavé, borovice, smrčky a exkluzivně jedle vznešené
a jedle ojíněné
ff Předváděcí dílna: Skláři
ff Adventní stodola, obchod s dárky s trendy a aktuálními
adventními a vánočními ozdobami
ff Stánek Törggele – nápoj Feuerzangenbowle a horké kaštany a
vlastní pálenka
ff Chléb pečený v peci na dřevo – čerstvý rovnou z pece
ff Sladký hřích – sladkosti od cukroušků pro cukroušky

kostenlos
Jízda kočárem

Vánoční ozdoby v

Sladký hřích
Obchod ve dvoře

Rumový punč a horké kaštany

Chléb z pece na dřevo

Zážitky a kultura pro mladé i staré:
mimořádné zážitky pro mladé i staré během
Vánoc – hudba, dobrodružství a zábava

Neděle, 9.12.2018
ff od 14 hodin zábava ve stánku s bavičem Marco Fockem ve stánku s občerstvením
ff Čerstvý chléb pečený v peci na dřevo – pečený pro Vás přímo na
místě, chléb s játrovou paštikou a chléb se sádlem
ff 2 grilovací místa s nejlepšími steaky a pečínkami v regionu
ff Sladký hřích – sladkosti od cukroušků pro cukroušky
ff V 15 hodin přijde Ježíšek se svými kamarády a bude rozdávat sladkosti, sněhová královna bude vyprávět našim nejmenším vánoční
historky
Změny a chyby vyhrazeny

Sobota, 15.12.2018

Prodej v
á
ních ozd nočob
ploše 500 n2a
m

ff Ještě pořád nemáte vánoční
stromeček?
Nepřekon
ff Ale už je pomalu načase!
a
různorodo telná
ff Adventní stodola: velký výběr
st a výběr
skleněných koulí, kouřníků …
trendu a tr
adice
ff Předváděcí dílna: Skláři
ff Obchod ve dvoře: rádi přijmeme Vaši Vánoční
objednávku
ff 2 grilovací místa s nejlepšími steaky a pečínkami v regionu
ff Chléb pečený v peci na dřevo – čerstvý rovnou z pece
ff Sladký hřích – pražené mandle, ovoce zalité v čokoládě, čerstvé
palačinky, horké Bombardino se šlehačkou a skořicí a mnohem víc
Chatka Törggele

adventní stodole

Sněhová královna

Fun-Buggy

Neděle, 16.12.2018
ff od 14 hodin 14. Pivní trh u vánočního stromečku pivovaru
Sternquell s velkým losováním a dechovým orchestrem Migma
ff Nakupujte vánoční stromečky tam, kde rostou
ff Ježíšek dnes naposledy vyprázdní
ff schránku na dopisy s přáními
ff Stánek Törggele: Nápoj Feuerzangenbowle, ovocná pálenka
ff a horké kaštany
ff Speciality z divočiny z hrnce i z pánve
ff 2 grilovací místa s nejlepšími steaky a pečínkami v regionu
ff Adventní stodola: Originální Ochrancovské adventní a vánoční
hvězdy, vánoční pyramidy všech velikostí, světelné oblouky
ff V 15 hodin přijde na návštěvu Ježíšek, sněhová královna, sněhulák
a tučňák, sněhová královna bude vyprávět vánoční historky

vánoční
Proč je před ěkný:
p
čas takový
vánočními
Svět zážitků s
s – kupte
stromky Jacob‘
vánoční
si nejkrásnější
kde rostou!
stromky tam,

Weihnachtsbaum-Plantage

Sobota, 22.12.2018
ff od 14 hodin rádio Vogtland:
velké losování u vánočního stromečku
ff Předváděcí dílna: Skláři a prodej vlněných a kožešinových výrobků
ff Obchod ve dvoře: Vánoční pečeně a kulinářské speciality
ff Adventní stodola: kouřníky,
ff skřítci, louskáčky na ořechy, vánoční andílci, velký výběr
vánočních dárků
ff Velká zahradní vláčkodráha s 900 metry kolejí
ff 2 grilovací místa s nejlepšími steaky a pečínkami v regionu
ff Sladký hřích – pražené mandle, ovoce zalité v čokoládě, čerstvé
palačinky, horké Bombardino se šlehačkou a skořicí a mnohem víc
ff vlastní pálenka
ff ve stánku Törggele

Neděle, 23.12.2018
ff v tomto roce naposledy: uřízněte si
sami své vánoční stromečky
ff Vychutnejte si 4. adventní neděli
se svařeným vínem a specialitami
z divočiny
ff od 14 hodin hudební zábava (sbor)

Svět dobrodružství

Adventní stodola

Schránka
dopisy s p

Navštivte našeho
losa
a dva bizony.

Bizon-býk je jednoroč
ní a byl pokřtěn
Vinnetouem (Gojko
Mitić)!

Bizoní same

Změny a chyby vyhrazeny

VAŠE
VÁNOČNÍ
OSLAVA …
… tu pro Vás rádi zorganizujeme!
Jednoduše se nám ozvěte a zhotovíme
Vám individuální nabídku dle
Vašeho přání!
Jízdy v kočáře, pití kávy,
večeře, hudební kulisy a
příjemné společné posezení – to
je to, co znamenají Vánoce mezi
kolegy.

Těšíme se na
Vaše
poptávky

Obchod
ve dvoře

Maria Jacob & Sa
ndra Jacob
sandra.jacob@ww
jacob.de
Telefon 037422 58
7-12 / 587-33

Mikuláš a jeho přátelé

na
přáními

ec Harka

Železnice
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Vstup
Kasa, informace
Adventní stodola; še
kolem vánočního stromu
– trend a tradice;osvětlení, světelné oblouky,
pyramidy
Skleněný pavilon/Prohlídková dílna/Prezentace řemesel
Kumbál s výhledem na
železnici
Společenská jizba
(vyhřívaná)
Železnice
Kolotoč
Bufet 1
Bufet 2

Změny a chyby vyhrazeny

B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L

Pohádková stodola
a kavárna (vyhřívaná),
poštovní schránka přání,
Chatka Törggele (rumový punč a horké kaštany,
domáce brandy.)
Chléb z pece na dřevo
Řemeslnické jizby
Obchod ve dvoře
Bufet „Zum Wilden Grill“
Dělo s vařeným vínem
Pyramida
Domeček Büffelhütte
Dvůr pro hospodářská
zvířata/Dětské zoo
Projekční střelnice, losovací stánek a adventní
kalendář

M

Táborák s indiánským
čajem
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Sladký hřích
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Vánoční stromky
Zastávka pro koňské
spřežení
WC
Kořenářství
Mikuláš
Parkoviště
Rozšíření posezení v
Hutz’nstuam
Humno se svařeným
pivem a se zimní zahrádkou
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Svět dobrodružství
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Prase divoké
Kozy
Koně
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Alpaka
Ovce
Vánoční stromky
Srub
Štýrský stodola,
táborák
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Jízda kočárem
a s buggy
Voliéra (jeřáb, páv,
různé druhy kachna)
Elk a bizon

Obrovský výběr
vánočních stromků
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Sněhulák
a Tučňák
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Výstava vánočních stromků

Změny a chyby vyhrazeny

Adventní stodola

K

aždý adventní víkend
ve Světě zážitků
Jacob’s: Romantika u
táboráku, obrovská železnice, zvěřinové speciality
z hrnce a pánve, „Sladký
hřích“, dětské zoo, sob
Rudolf a jeho přátelé, dětský
kolotoč, indiánská vesnice,
čerstvý chléb z pece na
dřevo a další.

ů

Projížďky na zvířatech

Dětské zoo
Kolotoč

Parkoviště
v dostatečném
počtu přímo při
Světě zážitků

Autobusová zastávka
je v bezprostřední
blízkosti Zážitkového
světa (cca. 100 m,
na ulici
Hauptstraße)

KUPTE SI VÁNOČNÍ
STROMKY TAM,
KDE ROSTOU
Osadu vánočních stromků můžete
navštívit kočárem nebo s Fun
Buggy, kde si můžete podle přání
vyřezat stromeček i sám. Zážitek
pro celou rodinu!

Jacob s
’

SPECIALITY
Z DIVOČINY
z Vogtland

Změny a chyby vyhrazeny

DENNĚ ČERSTVÉ
UZENINY
DÁRKOVÉ KOŠE

Zvěřinové speciality
z lesů Vogtlandu
Klobása (Rostbratwurst)
Šunky
Salám
Polské

Jako přírodní
výrobek jsou
všechny zvěřinové
speciality:
• s nízkou hladinou tuku a
cholesterolu
• bez léků a hormonů
• bez umělých přísad
• přírodně kořeněné

OBJEDNÁVKY NA
VÁNOCE

OTEVÍRACÍ DOBA
PONDĚLÍ-NEDĚLE
10 AŽ 18 HODIN

Vyrobeno výhradně pro:

Vyzkoušejte!
Na malý hlad pro Vás
připravíme čerstvý
chléb z pece na dřevo
namazaný játrovou
paštikou nebo
chléb se sádlem.

T ip

Čerstvý
chléb

ROVNOU
Z PECE NA
DŘEVO

Informace o Vašem
V době adventu se u nás točí vše kolem ozdoby
svátku – vánočních stromků – tyto jsou u nás
nejkrásnější v celé zemi!

Historie Uprostřed stolu plného darů se nachází dnes vánoční
strom se zářícími svíčkami a barevnými koulemi. Žádný jiný německý
zvyk není ve světě rozšířen tak, jako tento. Vánoční strom má v každém regionu svůj vlastní název. Jako vánoční stromky jsou používány
hlavně jedličky, jakož i borovice a jiné jehličnaté stromy. V dávných
dobách věřili lidé věřili, že stálezelené rostliny ztělesňují vitalitu a dostat zdraví do domu, který byl ozdoben.
Výška stromu
2,10 – 2,20 m
Takový vysoký je strom
10 let po vysazení. Strom
byl od té doby navštíven
a udržován 76 krát.

Od semene
k 2 m vysokému
vánočnímu stromu

V závislosti na druhu trvá
tento proces 8 až 12 let. Nejprve se získávají malé semeVýška stromu
na ze šišek starších stromů,
1,50 – 1,75 m
ty se pak pěstují ve školkách.
Takový vysoký je strom
Po uplynutí 3–4 let jsou tyto
8 let po vysazení.
pak prodávány jako mladé
Strom byl od té doby
navštíven a udržován
rostliny lesnickým podni56 krát.
kům a podnikům, které se
zabývají s vánočními stromky. Další rozvoj, např. růst a
Výška stromu
tvar vánočních stromků jsou
0,90 – 1,15 m
Takový vysoký je strom 6 velmi závislé na kvalitě půdy,
let po vysazení. Strom byl klimatických podmínek a od
od té doby navštíven a
péče o stromky.
udržován 36 krát.

Rady

pro Váš vánoční stromeček

Skladování Stromy jsou od listopadu v přestávce vegetace,
takže péče je velmi důležité pro jejich dlouhou životnost. Strom
skladujte venku ve svislé poloze (v síti), na chladném místě, které je
chráněno před větrem. Pak můžete se dlouho těšit na Váš vánoční
stromeček.
Trvanlivost Pokud je to možné použijte vodní stojan. Předtím odřežte
asi 3 cm z kmene. Stromek neskladujte na nevhodném místě, např. v
blízkosti tepla. Trvanlivost je závislá i na druhu stromku.
Jedle Nordmann a stříbrný smrk mají mimořádně dlouhou životnost.
Změny a chyby vyhrazeny

vánočním stromečku
Všechny st
romy
jsou čerstv
ě řezané
každý den.

Jedle Nordmann Proč se stále více a více

rodin rozhodli pro Nordmann jedle? Odpověď je
jednoduchá: jehly nepíchá. Zdobení stromečku
bude tak opravdovou zábavou. Matka příroda
stavěla tento druh stromku mimořádně silně, jehly
jsou pevně připevněny, takže nezpůsobí nepořádek v bytu.

Jedle Nobilis Tento
druh je nejkrásnější vánoční
stromeček. Nepíchá. Jehly mají barvu tmavozelenou až stříbřitě šedou. Trvanlivost jehel je ještě
lepší než v případě jedle Nordmann. Jedle Nobilis
splňuje každý požadavek.
Jedle Colorado

Nápadným rysem této druhu
jedle jsou asi 5–7,5 cm dlouhé, vzájemně modrozelené jehlice, které vyčnívají jako hřeben z větvy.
Jedle Colorado má nejdelší jehly z všech druhů
jedlí.

Stříbrný smrk

Stříbrný
smrk se stal díky barvě,
silným větvím, příznivé ceně
a relativně dlouhé trvanlivosti jehel nejprodávanějším vánočním stromečkem. Jeho slabou stránkou
jsou jehly, které píchá.

Borovice Borovice mají
dobrou trvanlivost. Silné,
zelené jehly jsou zelené až modrozelené a spojovány v kytičky. Velký smrk může být ozdoben např.
velmi jednoduše, ale dekorativní s červenými pásy
a koulemi.
Smrk Tento druh pochází
ze střední Evropy a už v čase
adventu je možné ho vidět na mnoha statcích a
balkonech ozdoben světly. Tradiční vánoční strom
je pro samotné svátky cenově nejefektivnějším
řešením.

Jak nás
najdete:

Deutschland
Tschechische
Republik

Reichenbach

Rodewisch

Auerbach

Plauen

Falkenstein

Oelsnitz/V.

Adorf

Klingenthal

Markneukirchen

Land- und Forstbetrieb
Maria Jacob
Neue Breitenfelder Straße 11
08258 Markneukirchen
OT Wohlhausen
Telefon 037422 587-0
Fax
037422 587-50
E-Mail sandra.jacob@wwjacob.de
Internet www.weihnachtsbaum-erlebniswelt.de
www.wwjacob.de

www.weihnachtsbaum-erlebniswelt.de

