
  DÁNSKO-ČESKÝ SPOLEK 
zve všechny členy a přátele   

 na výlet do RINGSTEDU 
u příležitosti výročí umrtí královny Markéty  

 

 

KDY: Sobota 9.června 2012,  10:00-14:00 
KDE: Sct. Bendts Kirke, Sct. Bendtsgade 3, 4100 Ringsted 
 

Česká princezna (Markéta Drahomíra Přemyslovna, 1186-1212) se stala dánskou královnou 
(dronning Dagmar) když se jako osmnáctiletá provdala za dánskeho krále Valdemara druhého. 
Královsky pár se usadil na zámku v Ribe, a lid si královnu zamiloval pro její laskavost. Královna 
zemřela roku 1212 při porodu druhého syna, a je pohřbena v Ringstedu.  

 
PROGRAM: 
10:00 Sct. Bendts kirke : http://sctbendts.kirke.dk/node/95  

Kněz Henrik Damgaard nás provede kostelem kde je královna pohřbena, a jeho okolím.  
11:00 Ringsted Rådhus : 
http://www.ringsted.dk/OmKommunen/OmRingsted/RaadhusetsHistorie.aspx  
Primátor Niels Ulrich Hermansen nás zasvětí do tajů místní radnice.   
12:00 město Ringsted Vás zve na oběd v restauraci Italy&Italy http://www.italy-
italy.dk/    
Po obědě budete mít možnost si prohlédnout místní pivovar Dagmar Bryggeriet 
http://www.dagmarbryggeriet.dk/ , a ochutnat jejich speciální piva.  



 

Cena (platí se při přihlašování):  
Členové 75 DKK, hosté 120 DKK, děti do 16 let zdarma. Pokud po obědě nechcete 
navštívit pivovar Dagmar, stojí výlet pouze 40 DKK pro členy a 75 DKK pro hosty.  
Příslušnou částku zaplaťte prosím na účet spolku 1551-0002141612 při přihlášení. 
Pokud nemáte přístup na internet nebo z jiných důvodů nemůžete zaplatit předem, je 
možno po dohodě zaplatit hotově až na místě. Přihlášky jsou závazné. 
Hostům zdaleka poskytujeme příspěvek na mýtné (Storebælt) -  80 DKK za platící osobu 
v autě, maximum 200 DKK na jedno auto. 

 
Přihlášky:   
Závazné přihlášky nejpozději ve středu 30. května 2012, po telefonu nebo 
emailem:  

 
Zuzana Knudsen:    knudsen_zuzana@hotmail.com,  tlf. 43 64 85 15 

 Jana Vlkova     jana@trifid.dk, tlf. 43 45 92 70 
 
Při přihlašování sdělte prosím Vaše telefonní číslo nebo email, abychom Vás mohli 
informovat pokud nastanou změny v programu. 

 
 

 

 

Těšíme se s Vámi všemi na viděnou ! 
 

SOS mobil (v den konání akce): Zuzana 24 82 39 55,  Jana  51 78 92 75.  


